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Secretaria da Educação do Estado da Bahia

Prezado estudante,

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia apresenta os Cadernos 
EM-Ação, preparados especialmente para você, cujo objetivo é o de co-
operar nos seus estudos para o acesso ao sistema acadêmico do ensino 
superior. Afirmo, também, que os Cadernos contribuem para que seu final 
de escolarização básica possa ser revigorado, a partir desse esforço de ar-
ticular conteúdos escolares com temáticas interessantes, em que a ciência 
é matriz importante para a compreensão das mesmas.

Destaco o empenho das Instituições Públicas do Ensino Superior – 
UNEB, UEFS, UESC, UFBA, UESB, IFBA, IFBaiano e UFRB que, em parceria 
com o Instituto Anísio Teixeira, conceberam e realizaram a produção desse 
material pedagógico. 

Espero que estes Cadernos cumpram sua finalidade e, ao mesmo 
tempo, materializem a esperança de colocar exemplos de atos interdisci-
plinares ao seu alcance, tendo o contexto temático como foco dos nexos 
entre diferentes disciplinas escolares.

Para tanto, discuta a proposição dessa obra com seus colegas e pro-
fessores, com a meta de ampliar o alcance que os conteúdos escolares 
sempre têm na compreensão do mundo que nos cerca e nas transforma-
ções que a humanidade sempre realiza em benefício da vida e da convi-
vência entre todos.

Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação

 Instituto Anísio Teixeira – IAT
Estrada das Muriçocas, s/n – Paralela - Salvador – BA - CEP – 41.250-420

www.iat.educacao.ba.gov.br
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Conhecimento em ação

São atividades a serem realizadas pelos alunos sobre os conteúdos 
do Caderno.

Refl exão para ação

Traz refl exões sobre o conteúdo proposto. Ex: Vou aprender esse 
assunto para quê?

De olho no ENEM

Apresenta questões do ENEM referentes ao tema proposto no Ca-
derno, com respectivos comentários feitos pelos autores.

Glossário

Box onde se encontra o signifi cado de palavras e/ou expressões 
contidas nos textos ou no tema trabalhado para melhor compre-
ensão do estudante.

Curiosidade

Pequeno texto informativo que traz uma curiosidade sobre assun-
tos referentes ao tema.

Zoom na informação

Traz informação mais detalhada sobre a temática abordada no 
Caderno.

Siga antenado - Música

São dicas de clipes ou letras de música para análises, refl exões, 
comentários, que complementam os conteúdos ou tema dos Ca-
dernos.

Siga antenado – Link da Web

São sites de livros, artigos etc., que contemplam e enriquecem os 
conteúdos abordados nos Cadernos.

Siga antenado – Filme ou vídeo

São indicações de fi lmes ou vídeos sobre os conteúdos ou temas 
dos Cadernos.

Siga antenado - Livro

São indicações de livros para o aprofundamento dos conteúdos 
abordados nos Cadernos.

LISTA DE ÍCONES 

Caderno_2_3_ano.indd   7 01/11/13   10:49



Caderno_2_3_ano.indd   8 01/11/13   10:49



SUMÁRIO

Saberes e Trabalho

Linguagens, códigos e suas tecnologias .................................................................................... 13

Língua  Portuguesa .................................................................................................................... 15

Apresentação ................................................................................................................................................................ 15

Texto 1. Saiba como vender seu peixe  ............................................................................................................... 16

De olho no ENEM ........................................................................................................................................................ 24

Referências ..................................................................................................................................................................... 26

Literatura Brasileira ................................................................................................................... 27

Apresentação: Conectando saberes e trabalho ............................................................................................... 27

Texto 1. Que geração é essa? ................................................................................................................................. 29

De olho no ENEM ........................................................................................................................................................ 37

Referências ..................................................................................................................................................................... 37

Ciências Humanas e suas tecnologias ........................................................................................ 39

História ........................................................................................................................................ 41

Apresentação ................................................................................................................................................................ 41

Texto 1. As relações de trabalho na sociedade contemporânea .............................................................. 41

De olho no ENEM ........................................................................................................................................................ 50

Referências ..................................................................................................................................................................... 52

Geografia .................................................................................................................................... 53

Apresentação ................................................................................................................................................................ 53

Texto 1. A geografia, os saberes e o trabalho .................................................................................................. 53

Texto 2. Qualificação profissional e condições de trabalho em período de globalização ............. 54

Texto 3. Diferenciações espaciais produtivas e migrações por trabalho no mundo ........................ 58

De olho no ENEM ........................................................................................................................................................ 63

Referências ..................................................................................................................................................................... 64

Ciências da Natureza e suas tecnologias ................................................................................... 65

Biologia ....................................................................................................................................... 67

Apresentação ................................................................................................................................................................ 67

Texto 1. A saúde reprodutiva, o saber tradicional e os trabalhos contemporâneos ......................... 67

De olho no ENEM ........................................................................................................................................................ 77

Referências ..................................................................................................................................................................... 79

Química ....................................................................................................................................... 81

Apresentação ................................................................................................................................................................ 81

Texto 1. O trabalho do químico ............................................................................................................................. 82

Texto 2. Acidez e basicidade de compostos orgânicos ................................................................................ 86

Texto 3. Importância dos fármacos de origem sintética .............................................................................. 90

Caderno_2_3_ano.indd   9 01/11/13   10:49



Texto 4. Isomeria  ........................................................................................................................................................ 92

Texto 5. Quiralidade: enântiometros, estereoisômeros  ............................................................................... 94

Texto 6. Reações de substituição e de adição: montando moléculas  ................................................... 96

De olho no ENEM ......................................................................................................................................................100

Referências ...................................................................................................................................................................102

Física .......................................................................................................................................... 103

Apresentação ..............................................................................................................................................................103

Texto 1. Usina de Itaipu ...........................................................................................................................................104

De olho no ENEM ......................................................................................................................................................110

Referências ...................................................................................................................................................................111

Matemática e suas tecnologias ................................................................................................. 113

Matemática ............................................................................................................................... 115

Apresentação  .............................................................................................................................................................115

Texto1. Pré-requisitos e revisão de conceitos ................................................................................................116

De olho no ENEM ......................................................................................................................................................131

Referências ...................................................................................................................................................................132

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES DO ENEM ..................................133

Língua Portuguesa ....................................................................................................................................................133

Literatura Brasileira ...................................................................................................................................................134

História ..........................................................................................................................................................................135

Geografia ......................................................................................................................................................................136

Biologia .........................................................................................................................................................................137

Química .........................................................................................................................................................................137

Física ...............................................................................................................................................................................138

Matemática ..................................................................................................................................................................139

Caderno_2_3_ano.indd   10 01/11/13   10:49



Caderno_2_3_ano.indd   11 01/11/13   10:49



Caderno_2_3_ano.indd   12 01/11/13   10:49



Caderno_2_3_ano.indd   113 01/11/13   10:51



Caderno_2_3_ano.indd   114 01/11/13   10:51



115

                           Humberto José Bortolossi

Apresentação

 
Neste Caderno, vamos explorar as ideias básicas que compõem a Análise de Fourier, 

um saber matemático que tem várias aplicações em diversas áreas e profissões. A Análise 
de Fourier é usada no estudo de sinais: funções que trazem consigo informações sobre o 
comportamento ou a natureza de um fenômeno que varia com o tempo ou com o espaço. 
Sons são exemplos de fenômenos que geram sinais: ondas sonoras produzem variações de 
pressão cujos valores mudam com o tempo. Esses valores podem ser convertidos em sinais 
elétricos através de um microfone. Um computador pode então converter esses sinais elé-
tricos em números e exibir o gráfico do sinal correspondente (Figura 1).

 
 

 
 
 

Figura 1. Sinal acústico gerado pelo som de um violino. 

 
Entre os (muitos) exemplos de fenômenos que geram sinais, destacamos: os bati-

mentos do coração (um sinal bioelétrico descrito por um eletrocardiograma), as fotografias 
digitais (a intensidade luminosa da fotografia varia de acordo com a posição do pixel da 
imagem digital), as ondas sísmicas produzidas por um terremoto, as vibrações moleculares 
em uma amostra química radiada por luz infravermelha e as variações no valor de uma ação 
na bolsa de valores.

A importância e a abrangência desse saber podem ser percebidas pelos seguintes fa-
tos (KAMMLER, 2007): o trabalho científico de matemática mais citado de todos os tempos 
trata justamente da Análise de Fourier; aproximadamente 3/4 dos prêmios Nobel em Física 
foram ganhos por trabalhos feitos usando-se ferramentas e conceitos da Análise de Fourier; 
o prêmio Nobel de Química de 1985 e os prêmios Nobel de Medicina de 1962, 1979 e 2003 
também estão relacionados com a Análise de Fourier.

Para o caso de fenômenos periódicos, a ideia básica da Análise de Fourier é a seguinte: 
sinais periódicos podem ser aproximados por somas de funções trigonométricas da forma 
y = A sen(B x + C), com A, B e C constantes. É justamente esse princípio que vamos inves-
tigar aqui, usando, para isso, experimentos sonoros. Veremos como os parâmetros A, B e C 
afetam o gráfico da função y = A sen(B x + C) e as propriedades do som correspondente e, 
também, como somas de funções desse tipo podem ser usadas para representar sons mais 
complexos.
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Texto 1

Pré-requisitos e revisão de conceitos

Para poder melhor acompanhar as atividades que se seguirão, é importante que você 
relembre alguns conceitos relacionados com funções trigonométricas. Mais precisamente, 
é importante (1) que você saiba as diferenças e semelhanças entre seno de um ângulo (tri-
gonometria no triângulo retângulo) e seno de um número real (funções trigonométricas); 
(2) que você saiba como são os gráfi cos das funções y = sen(x) e y = cos(x), para valores de 
x em radianos; (3) que você saiba que as funções y = sen(x) e y = cos(x), para valores de x 
em radianos, são periódicas de período 2π; (4) as fórmulas de prostaférese e, em particular, 
aquela que afi rma que sen(u) + sen(v) = 2 cos((u – v)/2) sen((u + v)/2). Você poderá fazer 
uma revisão desses tópicos em seu livro didático. O tema também é apresentado de forma 
bem didática e rigorosa em (Lima et al. ( 2003). Outra opção (mais dinâmica e interativa) 
é acompanhar a sequência de atividades propostas no site <http://www.uff.br/cdme/ftr/> 
(os passos das atividades estão disponíveis no Formulário de Acompanhamento do Aluno, 
acessível através do ícone azul no topo da página).

 
Conhecimento em Ação

Sobre a Natureza do Som - O Experimento da
Vela e do Alto-Falante. 

(a) Considere o seguinte experimento: em um la-
boratório sem correntes de ar, uma vela acesa é 
colocada em frente a um alto-falante que, en-
tão, reproduz um som grave com volume e altura 
constantes (Figura 2). Descreva, no seu caderno, o 
movimento que a chama da vela irá fazer.

 
(b) Acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, então, clique no link “Vídeos: ex-

perimento com alto-falante e chama de vela”. Você poderá assistir a duas gravações do 
experimento descrito no item (a). Descreva, no seu caderno, o movimento da chama da 
vela nessas gravações. Esse movimento é compatível com a resposta que você deu no 
item (a)?

(c) Os vídeos da Etapa 2 mostram que, nas condições descritas no experimento do item (a), 
a chama da vela irá oscilar. Estudos mostram que as pessoas não têm uma percepção 
correta sobre a natureza do som e que, em geral, elas fornecem descrições erradas para 
o movimento da chama da vela no experimento do item (a) (WITTMANN, STEINBERG, 
REDISH, 2003). Uma descrição errada típica é a de que a chama fi cará sempre pendendo 
para um único lado enquanto o alto-falante estiver emitindo som. Em Física, o som é 

Figura 2. Esquema para o experimento da vela 
e do alto-falante.
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uma onda mecânica longitudinal que é percebida pelos nossos ouvidos e interpretada 
pelo nosso cérebro. Trata-se de uma onda, pois o som é um fenômeno associado ao 
transporte de energia através de vibrações; mecânica, pois as vibrações ocorrem em 
partículas em um meio material (as moléculas do ar ou de uma parede vibram para trans-
mitir o som); longitudinal, pois a direção de transporte é paralela à direção de vibração.

 

Existem duas maneiras principais de se classifi car ondas: com relação à sua natureza 
e com relação à sua direção de vibração. Com relação à sua natureza, uma onda pode ser 
mecânica (quando está relacionada com vibrações de partículas em um meio material) ou 
eletromagnética (quando está relacionada com vibrações dos campos elétrico e magnético). 
São exemplos de ondas mecânicas: ondas sonoras (incluindo ultrassom), ondas sísmicas e on-
das marítimas superfi ciais.  São exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-
-ondas, luz visível, luz ultravioleta, raios X, raios gama e ondas de radar. Com referência à sua 
direção de vibração, uma onda pode ser longitudinal (quando a direção das vibrações é para-
lela à direção de transporte) ou transversal (quando a direção das vibrações é perpendicular à 
direção de transporte). São exemplos de ondas longitudinais: ondas sonoras e ondas sísmicas 
primárias. São exemplos de ondas transversais: ondas marítimas superfi ciais, ondas sísmicas 
secundárias e as ondas eletromagnéticas no vácuo. Você pode usar uma dessas molas plásticas 
de brinquedo para visualizar ondas mecânicas transversais e longitudinais: sobre uma mesa, 
prenda uma das extremidades da mola (ou peça para alguém segurá-la). Se você movimentar 
a outra extremidade para os 
lados (Figura 3 (A)), a onda 
produzida será longitudinal. 
Por outro lado, se você mo-
vimentar a extremidade solta 
para frente (Figura 3 (B)) e 
para trás, a onda produzida 
será transversal.

Zoom na informação

 Curiosidade

Um grupo de professores e alunos da University of West Georgia em parceria com a 
NASA está investigando o uso de ondas sonoras no combate aos incêndios. O uso dessa tec-
nologia tem vantagens com relação ao uso tradicional da água: documentos, móveis, carpetes 
não são destruídos. O assunto também foi abordado no programa de divulgação científi ca 
MythBusters (Caçadores de Mitos) do Canal Discovery que, no episódio 76, comprovou o fato 
de uma voz amplifi cada ser capaz de apagar a chama de uma vela e de geradores de sons 
poderem apagar chamas de propano.

Figura 3 .Ondas mecânicas transversais e longitudinais em uma mola
Fonte: Physclips.Disponível em: <http://www.animations.physics.unsw.
edu.au/>. 
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Conhecimento em Ação

Som e Funções Trigonométricas
 

Etapa 1

Como funções trigonométricas estão relacionas com ondas sonoras? O ponto-chave 
é observar que as funções trigonométricas podem ser usadas para modelar vibrações. Para 
perceber essa conexão, acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, 
clique no link “Software: vibrações de partículas e funções trigonométricas”. Você poderá, 
então, interagir com um programa que simula, de forma alegórica, as vibrações de partí-
culas. Clique no botão “Animar” para iniciar a animação. Para reiniciá-la, clique no botão 
“Início” e, novamente, no botão “Animar”. 

(a) No aplicativo, existem dois controles que regulam as vibrações das partículas: “Amplitu-
de” e “Frequência”. Clique e arraste as bolinhas pretas para mudar os valores desses pa-
râmetros. Descreva, no seu caderno, quais são os efeitos desses controles no movimento 
das partículas.

(b) No aplicativo, você pode acompanhar a evolução de uma frente de onda clicando no 
botão “Acompanhar Frente de Onda”. Se você fi car clicando repetida e rapidamente esse 
botão, várias frentes de onda sucessivas serão desenhadas. Observe que uma frente de 
onda, depois de criada, leva um determinado tempo para “sair” pelo lado direito do 
aplicativo. Situação 1 (registre a resposta em seu caderno): os valores dos parâmetros 
“Frequência” e “Amplitude” alteram esse tempo? Situação 2 (registre a resposta em seu 
caderno): gere várias frentes de onda sucessivas e, durante um intervalo de tempo de 
5 segundos, conte quantas frentes “saem” pelo lado direito do aplicativo. Esse número 
muda quando os valores dos parâmetros “Frequência” e “Amplitude” são alterados? Dê 
uma descrição!

(c)  Clique no botão “Reiniciar!”, que está acima da janela principal do aplicativo (para retor-
ná-lo à sua confi guração inicial) e, então, clique no botão “Animar” para iniciar a anima-
ção. É importante observar que, apesar das frentes de ondas se deslocarem sempre para 
o lado direito, o mesmo não ocorre com as partículas! De fato, elas fi cam oscilando em 
torno da sua posição inicial. É exatamente aqui que ocorre a conexão com funções tri-
gonométricas: elas são usadas para descrever os valores dos deslocamentos relativos 
da partícula com referência à sua posição inicial em função do tempo! Para visualizar 
esse fato, ative a opção “Visualizar movimento relativo de uma partícula”. Note que, 
quando a partícula está à direita de sua posição inicial, o deslocamento relativo é po-
sitivo e que, quando a partícula está à esquerda da posição inicial, o deslocamento re-
lativo é negativo. Pergunta (registre a resposta em seu caderno): Como os valores dos 
parâmetros “Frequência” e “Amplitude” alteram o gráfi co da função trigonométrica? 
Dê uma descrição.
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Zoom na informação

Figura 4. Funções trigonométricas e a distribuição de pressão ao longo 
da onda

De forma equivalente, ao invés de descrever os deslocamentos relativos de uma partícula 
vibrante, as funções trigonométricas também podem ser usadas para descrever a distribuição 
da pressão do ar ao longo da onda: regiões de alta pressão correspondem às áreas onde as 
partículas (moléculas do ar) estão mais próximas uma das outras, enquanto que as regiões de 
baixa pressão correspondem às áreas onde as partículas estão mais afastadas (Figura 4). São 
essas variações na pressão do ar que fazem as membranas do tímpano de nossos ouvidos 
vibrarem.

Conhecimento em Ação

Etapa 2

Uma pessoa está movendo a extremidade de uma corda para cima e para baixo, crian-
do um pulso que se move para uma parede onde a outra extremidade da corda está fi xada 
(Figura 5). O pulso leva T segundos para viajar da mão da pessoa para a parede. O que essa 
pessoa poderia fazer para diminuir o tempo T necessário para o pulso atingir a parede? 
Explique!

 
 

 

Figura 5. Imagem alegórica para o problema da corda.
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Zoom na informação

É importante ter em mente que, em ondas mecânicas, as partículas se movimentam, mas 
elas não são transportadas ao longo da onda: elas fi cam oscilando! Por exemplo, nas ondas 
sobre a superfície de um lago, as partículas de água sobem e descem, mas elas não são trans-
portadas na direção das frentes de ondas. Se um inseto estiver em repouso sobre a superfície 
de um lago, ondas irão fazê-lo subir e descer, mas elas não irão transportá-lo horizontalmente 
(Figura 6). Ondas transportam energia sem transportar matéria.

Figura 6 . Ondas transportam energia sem transportar matéria.
Fonte: NASA.

 Conhecimento em Ação

 
Etapa 3

 
Elementos Básicos de Uma Onda Senoidal

 
Uma das ondas mais simples é a onda senoidal: aquela que é descrita por uma função 

do tipo y = f(x) =A sen(B x + C). 

(a) O parâmetro A é denominado amplitude da onda. Ele determina o valor máximo |A| e o 
valor mínimo –|A| da função f. Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/
adf/> e, em seguida, clique no link “Software: elementos básicos de uma onda senoidal 
(parâmetro A)”. Nessa atividade, você poderá comparar os gráfi cos das funções y = sen(x) 
e y = f(x) = A sen(x), onde o valor do parâmetro A pode ser modifi cado (para isso, clique e 
arraste a bolinha preta de nome A). Note que, nesse caso, B = 1 e C = 0. Perguntas: (1) O 
que acontece com o gráfi co da função f quando A = 0? (2) O que acontece com o gráfi co 
da função f quando A = –1?

(b) O parâmetro B está relacionado com a frequência da onda. De fato: observe que se A = 
1, B = 1 e C = 0, então y = sen(x) é uma função periódica de período T = 2π. Se conside-
rarmos que x representa o tempo medido em segundos, então os valores de y = sen(x) se 
repetem a cada 2π segundos, isto é, os valores de y = sen(x) completam um ciclo a cada 
2π segundos. Assim, a frequência associada é igual a F = 1/T = 1/(2π) ciclos/segundo 
= 1/(2π) Hz. Se B = 2, então os valores de y = sen(2 x) completam um ciclo a cada T = 
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π segundos e, portanto, a frequência associada é igual a F = 1/T = 1/π Hz. Se B = 1/2, 
então os valores de y = sen((1/2) x) completam um ciclo a cada T = 4 π segundos e, por-
tanto, a frequência associada é igual a F = 1/T = 1/(4 π) Hz. Mais geralmente, os valores 
de y = sen(B x) completam um ciclo a cada T = 2 π/B segundos e, portanto, a frequência 
associada é igual a F = 1/T = B/(2 π) Hz. Em particular, se B = 2 π k, então T = 1/k e F = 
1/T = k Hz. Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, 
clique no link “Software: elementos básicos de uma onda senoidal (parâmetro B)”. Nessa 
atividade, você poderá comparar os gráficos das funções y = sen(x) e y = f(x) = sen(B x), 
onde o valor do parâmetro B pode ser modificado (para isso, clique e arraste a bolinha 
preta de nome B). Note que, nesse caso, A = 1 e C = 0. Perguntas: (1) O que acontece 
com o gráfico da função f quando B = 0? (2) O que acontece com o gráfico da função f 
quando B = –1?

(c) O parâmetro C está relacionado com a fase da onda. De fato: observe que se A = 1, B = 
1 e C = 0, então os zeros da função y = sen(x) são dados pelos números k π, com k um 
número inteiro. Se C = 1, então os zeros da função y = sen(x + C) são dados pelos nú-
meros k π – 1, com k um número inteiro. Se C = – 1, então os zeros da função y = sen(x 
+ C) são dados pelos números k π + 1, com k um número inteiro. Mais geralmente, os 
zeros da função f(x) = sen(x + C) são dados pelos números k π – C, com k um número 
inteiro. Mais ainda: o gráfico de f é obtido por uma translação horizontal do gráfico de y 
= sen(x) de |C| unidades para a esquerda se C > 0 e de |C| unidades para a direita se C < 
0. Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no 
link “Software: elementos básicos de uma onda senoidal (parâmetro C)”. Nessa atividade, 
você poderá comparar os gráficos das funções y = sen(x) e y = f(x) = sen(x + C), onde o 
valor do parâmetro C pode ser modificado (para isso, clique e arraste a bolinha preta de 
nome C). Note que, nesse caso, A = 1 e B = 1. Perguntas: (1) Qual é a relação entre o grá-
fico da função f e o gráfico de y = cos(x) se C = π/2? (2) Qual é a relação entre o gráfico 
da função f e o gráfico de y = sen(x) se C = π? 

(d) Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no 
link “Software: elementos básicos de uma onda senoidal (todos os parâmetros)”. Nessa 
atividade, você poderá comparar os gráficos das funções y = sen(x) e y = f(x) = A sen(B x 
+ C), onde os valores dos parâmetros A, B e C podem ser modificados (para isso, clique 
e arraste a bolinha preta de nome correspondente).

(e) Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link 
“Software: ouvindo os elementos básicos de uma onda senoidal”. Nessa atividade, você 
poderá ouvir os sons correspondentes às ondas senoidais y = f(x) = A sen(2 π k x + C), onde 
os valores da amplitude A, da frequência k (em Hz) e da fase C podem ser modificados. 
Perguntas: (1) Clique no botão “Reiniciar!” e, então, mude apenas o valor da amplitude da 
onda (clique e arraste a bolinha preta correspondente). Qual é o efeito dessas mudanças 
no som? (2) Clique no botão “Reiniciar!” e, então, mude apenas o valor da frequência da 
onda (clique e arraste a bolinha preta correspondente). Qual é o efeito dessas mudanças 
no som? (3) Clique no botão “Reiniciar!” e, então, mude apenas o valor da fase da onda (cli-
que e arraste a bolinha preta correspondente). Qual é o efeito dessas mudanças no som?
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Reflexão para ação

Etapa 4 

Som e Formas

Com os experimentos realizados na etapa anterior, você deve ter percebido (1) que a 
amplitude de uma onda senoidal determina a intensidade (o volume) do som correspondente 
(quanto maior o módulo |A| da amplitude, maior a intensidade do som); (2) que a frequência k 
determina a altura (quanto maior a frequência, mais agudo é o som); (3) que o ouvido humano 
não consegue perceber mudanças na fase de uma onda.

Zoom na informação

Tipicamente, o sistema auditivo humano só consegue perceber sons cujas frequências 
estejam entre 64 Hz e 23 kHz (23 000 Hz), aproximadamente (FAY, 1988). Tente fazer um teste 
usando o software indicado no item (e) da Etapa 3 (o resultado pode variar de pessoa para 
pessoa, com a idade e com a qualidade do alto-falante). Em comparação, um cão consegue 
perceber sons com frequências entre 67 Hz e 45 kHz, aproximadamente, enquanto morcegos 
percebem sons com frequências entre 2 kHz e 110 kHz, aproximadamente (FAY, 1988). Como 
o sistema auditivo humano pode identifi car sons com uma grande gama de intensidades, é 
usual expressar essas intensidades em termos de uma escala logarítmica, o decibel (a décima 
parte de um bel). Mais precisamente, se Iref é a intensidade sonora mínima que é audível e Isom 
é a intensidade do som em questão, então a medida de Isom em decibéis é dada por β = 10 
log10(Isom/Iref). Como a intensidade I é proporcional ao quadrado do nível de pressão p do som, 
vale também que β = 20 log10(psom/
pref). Segundo Hewitt (2002), os da-
nos fi siológicos ao ouvido começam 
a acontecer quando ele é exposto a 
85 dB ou mais (uma rebitadora pode 
gerar sons de 100 dB, uma sirene de 
alarme próxima, 120 dB, e um avião 
a jato a 30 m de distância, 140 dB). 

Nos experimentos realizados 
aqui, a amplitude e a frequência de 
uma onda senoidal foram sempre 
constantes. As rádios AM (amplitude 
modulada) e FM (frequência modu-
lada) transmitem seus sinais modifi -
cando os valores da amplitude e da 
frequência de uma onda portadora 
(Figura 7). 

Figura 7. Amplitude e frequência moduladas.
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Como o próprio nome indica, no sistema de amplitude modulada, o valor de um sinal é 
codifi cado mudando-se a amplitude da onda portadora (quanto maior o valor do sinal, maior a 
amplitude). No sistema de frequência modulada, o valor de um sinal é codifi cado mudando-se 
a frequência (quanto maior o valor do sinal, maior a frequência). O que o seu aparelho receptor 
de AM/FM faz é decodifi car a onda portadora que ele recebe para obter o sinal transmitido.

É importante diferenciar o som do ponto de vista físico/matemático e o som como 
ele é percebido pelo cérebro humano (psicofísica). Por exemplo, a intensidade de um som 
é uma grandeza física que, em sua defi nição, não depende de quem esteja ouvindo e nem 
da frequência emitida: ela é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Agora, como 
essa intensidade é percebida pelo sistema auditivo, o volume do som, depende da pessoa e 
da frequência. Em audiometria, existe um teste para determinar as curvas de mesmo volume 
(uma curva de nível): existem sons de intensidade e frequência diferentes que são perce-
bidos como tendo o mesmo volume sonoro. De fato, há estudos que mostram que nossa 
percepção sonora pode ser facilmente enganada através de ilusões e paradoxos musicais: 
o que se toca não é o que se percebe. Para mais detalhes, sugerimos o artigo introdutório 
(DEUTSCH, 1975). 

 

Conhecimento em Ação

Notas Musicais

Cada nota musical pode ser identifi cada por sua frequência. A Tabela 1 identifi ca as 
frequências (em Hz) da oitava central de um piano para uma escala bem temperada em 12 
semitons.

Tabela 1. Frequência em Hz das 12 notas musicais da oitava central de um piano para uma escala bem temperada 

Dó
Dó#
Ré♭ Ré

Ré#
Mi♭ Mi Fá

Fá#
Sol♭ Sol

Sol#
Lá♭ Lá

Lá#
Si♭ Si

261,63 277,18 293,66 311,13 329,63 349,23 369,99 392,00 415,30 440,00 466,16 493,88

Para obter as frequências da oitava acima, basta multiplicar as frequências da tabela 
por 2. Para obter as frequências da oitava abaixo, basta dividir as frequências da tabela por 
2. Atividade coletiva: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, cli-
que no link “Software: gerando música através das frequências das notas musicais”. Nesse 
software, você poderá compor ou reproduzir uma música especifi cando as frequências e 
duração das notas musicais em uma planilha eletrônica. Usando-o, obtenha as frequências e 
durações das primeiras notas de uma música popular conhecida de sua escolha. Passe esses 
valores para um colega, que fará o mesmo com você. Com o software, seu colega tentará 
descobrir a sua música, e você, a de seu colega.
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Reflexão para ação

Sons mais complexos: Somas de Funções Trigonométricas
 
Etapa 1: Soma de Funções 

Dados os gráfi cos de duas funções reais f e g, como obter o gráfi co da soma f + g? A 
resposta é dada pela defi nição da soma de funções reais: (f + g)(x) = f(x) + g(x). Assim, para 
cada x real, o valor de y = (f + g)(x) é obtido somando-se os valores f(x) e g(x) (se f(x) < 0 ou 
g(x) < 0, a soma é uma subtração). Para visualizar esse processo, acesse a página <http://www.
uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: soma de duas funções reais”. 
Comece com funções simples: f(x) = 1 e g(x) = 2, depois f(x) = –1 e g(x) = 2, depois f(x) = –1 e 
g(x) = 1, depois f(x) = 1 e g(x) = x, depois f(x) = cos(x) e g(x) = x. Quem é f + g se f(x) = sen(x) 
+ cos(x) e g(x) = – cos(x)? Observação: no software, a função seno é representada por “sin” e 
não por “sen”.

Conhecimento em Ação

 
Etapa 2: Superposição de Duas Ondas Sonoras

 
Acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Sof-

tware: gerando sons mais complexos com a superposição de duas ondas”. Nesse software, 
você poderá modifi car as amplitudes (A1 e A2), frequências (k1 e k2) e fases (C1 e C2) de duas 
ondas sonoras e, então, ouvir o som da superposição correspondente. No que se segue, 
para indicar o número π, escreva a palavra pi ou clique no ícone para ter acesso a uma lista 
de símbolos que inclui o número π.

(a) Se A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 440, k2 = 0, C1 = 0.0 e C2 = 0.0, como se compara o som da su-
perposição com relação aos sons das ondas componentes individuais?

(b) Se A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 0, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = 0.0, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais?

(c) Se A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = 0.0, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais?

(d) Se A1 = 1.0, A2 = 0.9, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = π, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais?

(e) Se A1 = 1.0, A2 = 0.1, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = π, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais?

(f) Se A1 = 1.0, A2 = 1.0, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = π, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais?
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Na situação descrita no item (c), temos o que os físicos chamam de interferência cons-
trutiva: os efeitos individuais de cada onda se somam e produzem uma onda resultante, com 
amplitude maior (HEWITT, 2002). 

 Nos itens (d), (e) e (f), temos exemplos de interferência destrutiva: o efeito de uma 
onda diminui o efeito da outra e a onda resultante da superposição tem uma amplitude 
menor. No item (f), o efeito de uma onda cancela completamente o efeito da outra onda e 
som nenhum é produzido.

 
Etapa 3: Frequências e A Percepção do Som. 

Acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Sof-
tware: gerando sons mais complexos com a superposição de duas ondas”. Forneça, então, 
os seguintes valores para o software: A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200 e C1 = 0.0. Va-
mos considerar dois casos: (1) C2 = 0 e (2) C2 = π. Ouça os sons correspondentes. Apesar 
de as formas das ondas diferirem nos dois casos (Figura 8), o som percebido é o mesmo. 
Esse experimento nos mostra que o sistema auditivo humano identifica o som mais pelo 
conjunto de frequências e amplitudes (o espectro de amplitudes) das ondas senoidais que 
o compõem do que pela forma da onda superposta resultante. 

A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200, C1 = 0.0, C2 = 0.0

 

 

 
 

A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200, C1 = 0.0, C2 = π
 

Figura 8. Duas ondas de formatos diferentes, mas de mesmo espectro.
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Conhecimento em Ação

Etapa 5: Experimentos com Batimentos 

O fenômeno de batimento ocorre quando duas ondas senoidais com frequências pró-
ximas são superpostas. Considere, por exemplo, as duas ondas senoidais da Figura 10, cujas 
frequências são 20 Hz e 22 Hz, respectivamente. Pela diferença nas frequências, existem 
valores de x para os quais as ondas se interferem construtivamente (como na Situação 1 da 
Figura 10) e valores de x para os quais as ondas se interferem destrutivamente (como na Si-
tuação 2 da Figura 10). Assim, a amplitude da onda superposta fi ca oscilando. Essa oscilação 
é descrita pela curva envelope (a curva azul pontilhada na Figura 10) e ela é percebida au-
ditivamente através de batimentos. Para verifi car esse fato, acesse a página <http://www.uff.
br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: experimentos com batimentos”. 
Forneça, então, os seguintes valores para o software: A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 60, k2 = 61, C1 = 

Reflexão para ação

Etapa 4: Frequências e Os Tons de Discagem dos Telefones 

Os telefones e celulares modernos possuem o sistema de discagem DTMF (Dual-Tone 
Multi-Frequency). Nesse sistema, cada tecla emite um som que é resultante da superposição 
de duas ondas senoidais, uma de frequência baixa, outra de frequência onda. No link “Sof-
tware: os tons de discagem dos telefones e celulares” da página <http://www.uff.br/cdme/iat/
adf/>, você encontrará as frequências que compõem o som de cada tecla (Figura 9).

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Simulando os tons de discagem do sistema DTMF dos telefones e celulares.

Ao receber um tom sonoro emitido por um telefone, os equipamentos da central tele-
fônica decodifi cam as duas frequências que o compõem e, então, identifi cam qual foi a tecla 
pressionada. Refl exão: por que os engenheiros decidiram usar duas ondas senoidais (duas 
frequências) no sistema DTMF? Por que não usar apenas uma? Ou três?
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0.0 e C1 = 0.0. Ao tocar o som correspondente, você notará um som grave do tipo “uon” (1 
batimento) a cada 1 segundo. Se você mudar k2 para 62, então você ouvirá dois sons graves 
do tipo “uon” (2 batimentos) a cada 1 segundo. Experimente!

Figura 10. Batimentos: superposição de duas ondas senoidais com frequências próximas.

 
De fato, o número de batimentos por segundo é igual ao módulo da diferença das 

frequências. Para ver isto, considere A1 = A2 = 0.5, k1 = k, k2 = k + Δk e C1 = C2 = 0.0, com Δk 
pequeno. Então

f(x) = f1(x) + f2(x) = 0.5 sen(2 π k x) + 0.5 sen(2 π (k + Δk) x)
 = cos(2 π Δk x/2) sen(2 π (k + Δk/2) x).

Assim, se Δk é pequeno, podemos interpretar a onda f como um sinal de frequência k 
+ Δk/2 cuja amplitude modula com uma frequência Δk.

Batimentos podem ser usados para afinar um instrumento musical. Por exemplo, para 
se afinar a nota lá da oitava central do piano, toca-se simultaneamente a tecla correspon-
dente no piano e um diapasão de frequência 440 Hz. Se as cordas do piano para essa tecla 
estiverem desafinadas, batimentos serão ouvidos. 
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ANÁLISE DE FOURIER: Decompondo sons mais complexos como somas de Funções Tri-
gonométricas

 Etapa 1: Análise de Fourier

Do mesmo modo que, através de um prisma, a luz branca visível (uma onda eletromag-
nética) pode ser decomposta em “luzes puras”, identifi cadas pela frequência (cor), amplitude 
(intensidade) e fase (Figura 11), ondas sonoras complexas também podem ser decompostas 
em ondas sonoras senoidais puras. O objetivo da Análise de Fourier é justamente estudar esse 
processo: dado um som (ou, mais geralmente, um sinal), obter as frequências e amplitudes 
que o compõem (análise espectral).

 

Figura 11. Decomposição da luz branca através de 
um prisma.
Fonte: Alfredo Louro (<http://www.fl ickr.com/pho-
tos/alfredolouro/>).

 
O experimento realizado na Etapa 3 da seção anterior sugere que o nosso sistema au-

ditivo é capaz de fazer uma “Análise de Fourier”. O nome “Análise de Fourier” foi dado em 
homenagem ao matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 —1830), que estabe-
leceu que funções periódicas podem ser escritas como somas (possivelmente, com um nú-
mero infi nito de parcelas) de funções da forma y = A sen(B x + C). Não desenvolveremos essa 
teoria aqui, pois, para isso, precisaríamos de recursos do Cálculo Diferencial e Integral, uma 
teoria que você, certamente, estudará na universidade caso opte por um curso das áreas de 
ciências exatas e tecnológicas (Matemática, Física, Química, Estatística, Informática, Ciências 
da Computação, Engenharias, Geofísica, Geologia, Oceanografi a, Meteorologia, Tecnologia 
em Navegação Fluvial, Astronomia). Outros cursos como Administração, Contabilidade, Eco-
nomia, Ciências Atuariais, Arquitetura, Farmácia, Biologia, Biomedicina, Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, Agronomia e Zootecnia estudam o Cálculo Diferencial e Integral. Mesmo sem 
conhecer Cálculo Diferencial e Integral, você poderá apreciar o resultado estabelecido por 
Fourier: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Sof-
tware: aproximando funções periódicas com somas de senos e cossenos”. Neste endereço, 
você poderá defi nir funções periódicas diferentes e visualizar as diversas aproximações com 
somas de senos e cossenos (clique e arraste a bolinha preta de nome n para mudar o número 
de parcelas na soma). 

Reflexão para ação
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Etapa 2: Epiciclos e Interpolação Trigonométrica 

No plano cartesiano (ou, se preferir, no plano de Argand-Gauss, usando números com-
plexos), a teoria estabelecida por Fourier pode ser usada para aproximar o traço de 
curvas planas fechadas e explicar a teoria dos epiciclos, proposta por Apolônio de Perga 
(século III, a.C.), usada no modelo ptolomaico para o sistema solar. Com esta teoria, 
é possível construir “sistemas solares” artifi ciais, cujos movimentos produzem órbitas 
curiosas, como o símbolo do Batman (Figura 12). Para saber mais sobre o assunto, aces-
se <http://www.uff.br/cdme/epiciclos/>.

 

Figura 12. Imagens do vídeo “Teoria das Supercordas” apre-
sentado por Brian Greene.

Siga antenado

Conhecimento em Ação

Etapa 3: Análise de Fourier

Acesse o seguinte endereço <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique 
no link “Software: Análise de Fourier com o Audacity”. Nessa página, você encontrará ins-
truções de como baixar, instalar e usar o Audacity, um software gratuito para a gravação, 
edição e análise de sons.

 
(a) Usando o recurso de análise do espectro de frequência do Audacity, descubra quais são 

as notas que estão sendo tocadas em cada instrumento indicado no link “Software: Aná-
lise de Fourier com o Audacity”.

(b) Usando o recurso de análise do espectro de frequência do Audacity, descubra qual é a 
frequência principal que compõe o sinal de chamada do telefone.

(c) Usando o recurso de análise do espectro de frequência do Audacity, descubra quais são 
as duas frequências principais que compõem o sinal de ocupado do telefone.
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Etapa 4: Teoria das Cordas 
 

Enquanto nosso estudo aqui se restringiu ao estudo de sons como fenômenos periódi-
cos, a Análise de Fourier tem muitas aplicações em diversas áreas. Para você perceber 
o poder dessa ideia, indicaremos mais um exemplo: em Física, a Teoria das Supercor-
das procura explicar todo o Universo através de minúsculos fi lamentos que vibram em 
11 dimensões. Segundo essa teoria, são as diferentes frequências de oscilação desses 
fi lamentos que produzem todos os diversos tipos de matéria, energia e forças (gravita-
cional, eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte) do Universo. O vídeo 
gratuito “Teoria das Supercordas”, apresentado pelo físico Brian Greene e promovido 
pela fundação TED, dá uma excelente introdução ao assunto (Figura 13). Para assistir a 
esse vídeo com legendas em Português, acesse o endereço eletrônico: <http://www.ted.
com/talks/lang/pt-br/brian_greene_on_string_theory.html>.

 
 

  
Figura 13. Imagens do vídeo “Teoria das Supercordas” apresentado por Brian Greene.

Siga antenado

diapasão: é um pequeno instrumento metálico em forma de U montado sobre um cabo que, 
posto em vibração, produz um som de altura determinada (Dicionário Houaiss).

psicofísica: é um ramo da Psicologia que trata do estudo quantitativo das relações entre es-
tímulos físicos e como eles são percebidos pelo nosso sistema sensorial.

Hertz: é a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades (SI), equivalente à 
frequência de um fenômeno periódico cujo período tem a duração de um segundo [simb.: Hz] 
(RODITI, 2005).

A escala bem temperada em 12 semitons é aquela na qual a razão entre as frequências 
de semitons sucessivos (isto é, Dó, Dó#/Ré♭, Ré, Ré#/Mi♭, Mi, Fá, Fá#/Sol♭, Sol, Sol#/Lá♭, Lá, 
La#/Si♭, Si) é constante (teoricamente, 21/12).

Glossário
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Questão 01 (ENEM 2011) 

O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de saté-
lites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética 
(REM) baseiam-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície ter-
restre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refl etida 
pelos objetos. A relação entre a refl etância de um dado objeto e o comprimento de onda da 
REM é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, 
como mostrado na fi gura, para objetos comuns na superfície terrestre.
 

De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na fi gura, para que se obtenha 
a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a 
que comprimento de onda em micrômetros (um)?
 
(A) 0,4 a 0,5. 

(B) 0,5 a 0,6. 

(C) 0,6 a 0,7. 

(D) 0,7 a 0,8. 

(E) 0,8 a 0,9.

 
Questão 02 (ENEM 2011) 

Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por 
intervalo de tempo, e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifi ca-se que 
a luz apresenta um comportamento como o ilustrado nas fi guras. Sabe-se que o som, dentro 
de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma.

Fonte: FIOLHAIS, C. Física divertida. Brasília: UnB, 2000 (adaptado).

De olho no ENEM

Fonte: D’ARCO, E. Radiometria e Comportamento Espec-
tral de Alvos. INPE.
Disponível em: http://www.agro.unitau.br. 
Acesso em: 03 Mai 2009.
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Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto?
 
(A) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.

(B) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito.

(C) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de 
ouvi-lo pelo ar.

(D) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que 
quando aquela se afasta.

(E) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de 
cristal se despedace.
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