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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito 
– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 1 
 

����  Bloque 2 

– Unidade 8 

 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4: Luz e son 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 2 
 

 

���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2:  

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 3 
 

 

���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 4 
 

 

���� Bloque 2 

– Unidade 8 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Estúdanse a orixe, a natureza e a propagación da luz e do son, e as súas propiedades co-
múns por seren ambos fenómenos de natureza ondulatoria, realizándose experiencias con 
espellos e lentes, para analizar feitos como a reflexión e a refracción da luz. A unidade 
complétase coa aplicación das ecuacións de primeiro grao á resolución de problemas, así 
como outros métodos non alxébricos de aproximación ao resultado dun problema. 
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1.3 Obxectivos didácticos 
� Identificar fenómenos de natureza ondulatoria e, en particular, a luz e o son.  

� Explicar feitos como a reflexión e a refracción da luz ou a reflexión do son á luz da súa 
natureza ondulatoria.  

� Interpretar o resultado de experiencias de propagación da luz en que se utilicen espellos 
e lentes. 

� Recoñecer a luz branca como suma das cores que a compoñen. 

� Relacionar a luz e o son co funcionamento dos órganos da visión e do oído, respecti-
vamente.  

� Diferenciar as calidades de varios tipo de son. 

� Interpretar o resultado de experiencias de propagación e reflexión do son.  

� Coñecer as principais aplicacións prácticas relacionadas coa luz e o son para a socieda-
de: instrumentos ópticos, luminosos, sonoros, etc. 

� Valorar os problemas derivados da contaminación acústica e luminosa e as súas solu-
cións. 

� Formular na linguaxe alxébrica e resolver problemas utilizando as ecuacións de primei-
ro grao cunha incógnita. 

� Resolver problemas por métodos non alxébricos. 

1.4 Contidos  
� Identificación de fenómenos ondulatorios.  

� Luz e son como fenómenos ondulatorios. 

� Tipos de ondas segundo a súa natureza e a forma de propagación.  

� Propagación da luz: reflexión e refracción. 

� Realización de experiencias de propagación da luz. Uso de espellos e lentes para o es-
tudo cualitativo da reflexión e da refracción da luz. 

� Relación entre a luz e a visión. Estudo cualitativo da descomposición da luz branca. As 
cores. 

� Propagación e calidades do son. 

� Realización de experiencias de propagación e reflexión do son.  

� Relación entre o son e a audición. 

� Identificación das aplicacións prácticas relacionadas coa luz e o son para a sociedade: 
instrumentos ópticos, luminosos, sonoros, etc. 

� Valoración do problema da contaminación acústica e luminosa. Análise de solucións. 

� Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións de primeiro grao cunha in-
cógnita. 

� Resolución de problemas por métodos non alxébricos: ensaio e erro dirixido. 
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1.5 Actividades e temporización 
� 16 períodos lectivos. 

1.6 Recursos materiais 
� Libros para a ESA a distancia:  

– Ámbito da Natureza 4B. Unidade didáctica 3: O son e a luz. 

� Material gráfico e audiovisual sobre a orixe, a natureza e a propagación da luz e do son, 
e sobre os órganos da visión e da audición. 

� Acceso a internet. 

1.7 Avaliación 
� Os contidos conceptuais valoraranse pola resolución das actividades propostas e me-

diante cuestionarios, test, comunicación de resultados, etc. 

� Os procedementos e actitudes avaliaranse a través da observación das técnicas usadas, 
da interpretación dos traballos realizados, do interese mostrado na participación nos 
debates e nos traballos en grupo, dos datos obtidos a través de entrevistas, cuestiona-
rios, etc.  
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2. Desenvolvemento 
En unidades didácticas anteriores vimos que o son e a luz son formas da enerxía. Nesta 
unidade veremos con máis detalle outros aspectos interesantes da luz e do son, como a súa 
propagación, a velocidade, a reflexión, a refracción... 

Tanto o son como a luz son fenómenos ondulatorios, é dicir, son ondas. Por iso imos 
describir primeiro o que son as ondas e algunhas das súas características, para logo en-
trarmos xa a estudar a luz e o son. 

2.1 O movemento ondulatorio 

���� O foco 

Terá visto algunha vez que cando deixamos caer unha pedra nun estanque con 
auga en repouso se forman unhas ondas circulares que avanzan arredándose do 
punto central onde caeu a pedra. Ese punto central de onde saen as ondas é o 
foco. 

 

Ao caer, a pedra empurra a auga cara a abaixo e, deseguido, esta auga sobe e logo baixa, e 
volta a subir, e así unhas cantas veces; a este movemento de vai e vén chámaselle move-
mento oscilatorio ou, se é moi rápido, movemento vibratorio. Este movemento oscilatorio 
do foco transmíteselle á auga veciña, e desde esta á porción de auga seguinte, e así sucesi-
vamente, de xeito que a perturbación producida pola pedra no foco se lle transmite ao res-
to da superficie do estanque: fórmanse ondas, que é xusto o que vemos. 

Cando a onda chega a un punto calquera da superficie do estanque, a auga nese punto 
comeza a subir e baixar. Pódeo comprobar colocando nese punto da auga unha pequena 
folla ou calquera cousa pequena que flote; ha ver como ao chegar a onda subirá e baixará 
unhas cantas veces. Observe entón que a auga non se move na dirección en que avanza a 
onda, non se afasta do centro; o único que avanza é a perturbación, é dicir, avanza a onda. 

Pode facer estoutra experiencia: ate o extremo dunha corda ou dun tubo de goma a 
unha parede ou ancoraxe fixa, ténsea e mova arriba e abaixo unha vez o outro extremo da 
corda. Observará algo semellante ao da figura:  
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Observe como o pulso xerado no foco vai avanzando pola corda adiante; cando a onda 
chega ao punto P, inicialmente en repouso, sobe e baixa igual que o fixera antes o foco; 
observe tamén que a corda está sempre no mesmo sitio, non se move cara á dereita: o que 
avanza é a perturbación, é dicir, a onda. 

Unha onda transmite enerxía, xa que pon en movemento (enerxía cinética) puntos do 
corpo (corda, auga do estanque) que estaban en repouso antes de seren alcanzados pola 
onda. Esta é unha das propiedades máis importantes das ondas: transportan enerxía sen 
transportar masa. 

Se movemos o extremo libre da corda repetidamente arriba e abaixo xérase ao longo da 
corda un tren de ondas; pódeo ver nas animacións destas páxinas web:  

� [http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/ondaArmonica/ondasArmonicas.html] 

� [http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/ones/appletsol.htm] 

  

 

2.1.1 Lonxitude de onda. Frecuencia 

O movemento completo de subida e baixada dun punto da corda ou da auga é unha oscila-
ción. A frecuencia (f) dunha onda é o número de oscilacións que efectúa cada punto do 
medio nun segundo. Así, cando unha corda de guitarra oscila 400 veces cada segundo di-
cimos que vibra cunha frecuencia de 400 hertz, e escribimos 400 Hz. 

Durante o tempo que un punto calquera da corda fai unha oscilación completa, a onda 
avanza unha certa distancia que se chama lonxitude de onda, que representamos coa letra 
grega lambda (λ). 

 

Cada onda avanza cunha certa velocidade, que chamamos velocidade de onda (v); a rela-
ción entre a velocidade da onda, a frecuencia e a lonxitude de onda é: 

     v = λ . f 
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Secuencia de actividades 

S1. Nun estanque de auga as ondas móvense pola súa superficie cunha velocidade 
de 1.8 m/s. Se a lonxitude de onda é de 20 cm, cal é a frecuencia destas ondas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2. A nota La da guitarra ten unha frecuencia de 442 Hz. Se a onda avanza cunha 
velocidade de 570 m/s, cal é a súa lonxitude de onda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.2 Amplitude de onda 

Cada punto do medio (substancia) pola que avanza a onda oscila entre dúas posicións ex-
tremas. A metade da distancia entre elas é a amplitude de onda (A); observe a figura ante-
rior. Canto maior é a amplitude, máis enerxía transporta a onda. 
 

Secuencia de actividades 

S3. Das ondas seguintes, que se propagan todas coa mesma velocidade, indique: 

 

���� Cal é a de maior e cal a de menor 
lonxitude de onda? 

 

 

���� Cales son as de maior e menor 
amplitude? 

 

 

���� Cales as de menor e maior fre-
cuencia? 
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2.1.3 Tipos de ondas 

As ondas que estamos a estudar necesitan unha substancia pola que se propagar, pola que 
avanzar (auga, aire, corda...). Son ondas mecánicas. Pero as ondas electromagnéticas, que 
estudaremos logo, non precisan ningunha substancia para avanzar, e de feito poden trans-
mitirse a través do baleiro. 

Por outra banda, as ondas poden ser transversais e lonxitudinais. Nas ondas transver-
sais as partículas da substancia móvense en dirección perpendicular á dirección do avance 
da onda. Exemplos de ondas transversais son os xa comentados da corda e do estanque. 
Nas ondas lonxitudinais, os puntos do medio que vibra móvense na mesma dirección que a 
do avance da onda. Un exemplo fácil de ver conséguese comprimindo e estirando varias 
veces seguidas o extremo dun resorte longo: 

 

Cando a onda chega ao punto P, este móvese cara a adiante e cara a atrás: é unha onda lon-
xitudinal. Outro exemplo importante de onda lonxitudinal é o son, que veremos logo. 

Pode ver unha onda lonxitudinal na animación da páxina de internet que se indica, 
premendo na pestana ondas e, no applet, marcando a opción lonxitudinal. 

� [http://www.educaplus.org/luz/ondas.html] 
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2.2 O son 

2.2.1 Produción do son 

Secuencia de actividades 

S4. Poña unha regra no bordo da mesa de xeito que unha parte da regra quede libre 
no aire. 

Apertando fortemente a regra contra a mesa, faga oscilar o ex-
tremo libre premendo co dedo e soltando. Comece deixando 
unha lonxitude grande da regra no aire. 

 

 

���� Pode oír o son?  

���� Probe a ir acurtando a lonxi-
tude libre da regra e fágaa 
oscilar novamente. Como son 
os sons que se van producin-
do? 

 

S5. Colla unha goma elástica e fágaa vibrar, primeiro sen tensala e logo estirándoa 
pouco a pouco. Como vibra máis apresa, moi tensa ou pouco tensa? Percibe 
sempre o son emitido pola goma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Das experiencias anteriores podemos deducir o seguinte: 

���� Para que se produza o son ten que vibrar algún corpo (a regra, a goma elástica, a corda dun instrumento musical, 
as cordas vocais da nosa gorxa...). 

���� O son só é percibido por nós se o corpo vibra cunha frecuencia maior que un certo valor mínimo. 
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S6. Observe o diapasón da fotografía. É unha peza metálica que ao golpeala vibra 
emitindo un son característico que dura varios segundos.. 

Se entanto que está a vibrar achegamos ao extremo unha 
bóla lixeira veremos que rebota nel: isto amosa que o diapa-
són está a vibrar. Tamén pode tocar un extremo do diapasón 
cos dedos para notara vibración. 

     

S7. Faga soar un altofalante, a ser posible coa membrana á vista. Suba un pouco o 
volume para que o son sexa intenso. Toque levemente a membrana cos dedos.  

 

���� Que nota? 

 

2.2.2 Transmisión do son 

Xa viu nas experiencias anteriores que todos os sons están producidos pola vibración dal-
gún corpo. Esta vibración transmíteselles ás moléculas do aire, que oscilan adiante e atrás 
(vibran tamén), provocando nel zonas de alta presión (as moléculas amoréanse) e zonas de 
baixa presión alternadas (as moléculas sepáranse); é dicir, a vibración do corpo provoca 
unha onda sonora que avanza polo aire. 

Na figura podemos observar as zonas de compresión e rarefacción no aire debidas ao 
movemento dunha membrana oscilante: 

 

As zonas de compresión e descompresión avanzan polo aire e chegan aos nosos oídos gol-
peando o tímpano, que a súa vez fai vibrar os ósos e, finalmente, a vibración chega ao ca-
racol, onde é convertida en impulsos nerviosos que o noso cerebro interpreta como sons. 
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Daquela, para podermos oír o son é preciso o aire. Se non houbese aire, as vibracións das 
cordas dos instrumentos musicais, as dos altofalantes, as das cordas vocais das persoas... 
non chegarían aos nosos oídos e non percibiriamos son ningún. 

As ondas sonoras, ademais de polo aire, propáganse tamén polos sólidos e polos líqui-
dos. É un feito coñecido que as baleas e golfiños se comunican entre si a bastantes quiló-
metros de distancia emitindo sons que se propagan pola auga. 

A velocidade coa que se propaga o son depende de varios factores. No aire seco avanza 
a 340 m/s (no aire húmido un pouco menos) a nivel do mar; no cumio dunha montaña o 
aire é menos denso e o son avanza máis lentamente. Na auga o son propágase a 1500 m/s 
aproximadamente. No cobre a 3560 m/s, e no ferro e aceiro a 5130 m/s.  

Xa ve que, en xeral, o velocidade do son é maior nos sólidos, menor nos líquidos e me-
nor aínda nos gases. 
 
 

Secuencia de actividades 

S8. Na Lúa non hai aire. Estando alí, se unha persoa está a 1 m de distancia e nos 
fala, oiremos o que di? E se a 20 m estoupa unha bomba, oirémolo? Explíqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S9. Pegue unha orella á mesa, e coa man dea golpes nela a certa distancia da ore-
lla. Ha percibir o son producido polos golpes a través da mesa? Compróbeo. 

S10. Dise que unha persoa que teña moitas dificultades de audición pode oír o piano 
apoiando o extremo dun bastón no piano e o outro extremo na súa orella ou en-
tre os dentes. Podería ser certo isto? Por que? 
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S11. Se achega o oído a extremo dunha viga metálica longa ou a unha parede, e al-
guén golpea o outro extremo, oirá dous golpes, un primeiro e outro despois. Por 
que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.3 Calidades do son 

O son tres calidades que o caracterizan: a intensidade, o ton e o timbre. 

Intensidade do son ou sonoridade 

Se golpeamos suavemente o diapasón, as vibracións serán de pouca amplitude e o son que 
emite será débil; se o golpeamos fortemente, a amplitude das vibracións será grande e o 
son será intenso. Daquela a intensidade ou sonoridade está relacionada coa amplitude da 
onda sonora e, xa que logo, coa enerxía transportada polo son. 

A intensidade dunha onda sonora mídese habitualmente en decibelios (dB). Unha conversa 
tranquila ten entre 40 e 60 decibelios; un walkman a volume medio entre 60 e 80 dB; unha 
discoteca de 90 a 110 dB, e un avión a 10 m de distancia na engalaxe entre 130 e 150 dB. 
Entre os 70 e os 120 dB os sons poden ser molestos ou moi molestos, e por riba dos 120 
dB provocan dor. Oír frecuentemente sons por riba dos 100 dB produce perdas na audición 
que se van acumulando progresivamente e, co tempo, poden ocasionar xordeira parcial ou, 
en casos graves, total. Teña coidado cando escoite música con auriculares! Os aparellos 
que miden a intensidade do son chámanse sonómetros.. 

 

Ton 

O ton dun son está relacionado coa frecuencia das ondas sonoras. As de frecuencia peque-
na percibímolas como sons graves, e as de frecuencia elevada como sons agudos; canto 
maior é a frecuencia máis agudo é o son. A maioría das persoas percibimos sons de fre-
cuencias comprendidas entre 20 Hz e 20 000 Hz, aínda que isto varía dunha persoa a outra 
e tamén varía coa idade. Os sons agudos perden intensidade rápido no seu avance polo ai-
re, pero os graves amortecen menos e poden oírse a máis distancia do foco emisor. 

Os ultrasóns teñen frecuencias maiores que 20 000 Hz, e non os oímos, aínda que os 
cans e outros animais si (hai chifres especiais para cans, que eles oen pero nós non!); os 
sons de frecuencias inferiores aos 20 Hz son os infrasóns, que nós tampouco oímos (pero 
parece que algúns animais si, de aí que perciban a chegada dun terremoto antes que nós). 

Os ultrasóns teñen moitas aplicacións prácticas: 

� Esterilización de alimentos, xa que destrúen bacterias e microorganismos 

� Limpeza dos zapatos na entrada de edificios como museos; limpeza en seco de obxec-
tos sólidos. 
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� Litotricia: ruptura de pedras nos riles sen operación. 

� Ecografías médicas, menos prexudiciais que as radiografías de raios x. 

� O sonar, utilizado por barcos e submarinos, permite detectar obstáculos no mar, bancos 
de peixes e cartografar os fondos mariños. 

� Soldadura de plásticos 

� Repelentes ultrasónicos para escorrentar animais (paxaros, ratos...). 

Timbre 

Somos capaces de distinguir dúas persoas pola súa voz; igualmente distinguimos un piano 
dun violín aínda que emitan a mesma nota musical e coa mesma intensidade. A razón é 
que os seus sons teñen diferente timbre. 

O timbre está relacionado coa forma particular da onda. Na ilustración ten as formas 
das ondas de varios instrumentos. 

Esta figura corresponde a unha animación interactiva na que pode escoitar o 
son do diapasón, do tubo sonoro e da corda, entrando na páxina web abaixo 
indicada. As tres ondas corresponden á mesma frecuencia, 300 Hz, e como 
teñen formas de onda diferentes, soan diferente. 

[http://newton.cnice.mec.es/2bach/el_sonido/sonidostimbre.htm?4&1] 

 

 

Na páxina web indicada abaixo, á que corresponde estoutra imaxe, ten outra 
animación na que pode modificar a forma da onda e oír o seu son; ha ver 
como ondas con forma diferente soan diferente. 

[http://newton.cnice.mec.es/2bach/el_sonido/analisis.htm?4&2] 

 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S12. Das dúas ondas sonoras da figura, cal será a máis intensa? Razóeo. 

 

 

S13. Busque máis información en páxinas de internet sobre as aplicacións dos ultra-
sóns. 
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2.2.4 Eco e reverberación  

Unha das características comúns a todas as ondas é a reflexión. Unha onda reflíctese cando 
bate contra unha superficie que separa dúas substancias distintas, sendo unha delas o me-
dio material polo que avanza a onda. Así, as ondas circulares que se propagan pola auga 
rebotarán cando cheguen á parede do estanque; a onda que avanza pola corda tensa reflíc-
tese ao chegar ao o extremo final, movéndose entón en sentido contrario de volta ao foco: 

���� A onda avanza cara á dereita 
 

���� A onda bate contra a parede e comeza a reflectirse 
 

���� A onda reflectida viaxa en sentido contrario ao inicial 
 

Do mesmo xeito, o son reflíctese cando bate contra a superficie dos obxectos; o son reflec-
tido chámase eco. 

���� O eco e a reverberación 

O oído pode distinguir dous cando entre eles pasa un intervalo de 0.1 segundos ou 
máis. Nese tempo o son avanza no aire a uns 34 metros, así que entre ida e volta o 
son ten que percorrer esa distancia para percibirmos o eco como un son diferente. 
Para iso o obxecto en que rebota o son ten que estar a unha distancia mínima de 
17 metros. Se está a menos, o eco superponse ao son orixinal e provoca a reverbe-
ración, en xeral molesto; isto ocorre ao falarmos nunha sala baleira. 

 

 
 

Secuencia de actividades 

S14. Nos estudos de acústica (ciencia que estuda o son) úsase ás veces unha sala 
anecoide (ou anecoica). Que é? Como se consegue? Busque información.  

 

 

S15. Nas salas de concertos un eco excesivo produce sons pouco nidios, e un eco 
moi escaso reduce a sonoridade da sala. Un bo equilibrio no eco require un de-
seño preciso da sala e tamén unha decoración e moblaxe axeitadas. Por que 
nos concertos en pavillóns deportivos a música se oe mal? 
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2.3 A luz 

2.3.1 Que é a luz? 

Igual que o son, a luz é unha onda, pero non precisa unha substancia (materia) para propa-
garse; é unha onda electromagnética, producida polo movemento acelerado de cargas eléc-
tricas, frecuentemente electróns. As ondas electromagnéticas están formadas pola asocia-
ción dun campo eléctrico (E) e un campo magnético (B) variables; observe a figura: 

 

As ondas de radio, televisión, microondas, infravermellos, luz visible, ultravioleta, raios X 
e raios gamma son todas ondas electromagnéticas; a única diferenza entre elas é a lonxitu-
de de onda ou a frecuencia de cada unha. Vexa na páxina web que se indica abaixo o es-
pectro electromagnético, que é o conxunto de ondas citadas antes. Vaia desprazando o rato 
sobre o espectro de esquerda a dereita e observe como vai variando a lonxitude e frecuen-
cia das ondas. En particular, coloque o apuntador do rato sobre a zona do espectro que in-
dica "visible" e ha ver o conxunto de frecuencias que son percibidas polos nosos ollos e 
que o cerebro interpreta como cores diferentes 

� [http://www.educaplus.org/luz/lcomoonda.html] 

 

Os nosos ollos son como antenas sensibles ás frecuencias das ondas electromagnéticas 
abranguidas entre 4,6.1014 Hz (vermello) e 7,5.1014 (violeta) Hz. 

A luz e demais ondas electromagnéticas viaxan polo espazo baleiro cunha velocidade 
aproximada de 300 000 km/s (é a máxima velocidade con que se podería mover calquera 
corpo, represéntase coa letra c). Cando a luz atravesa unha substancia transparente a súa 
velocidade é menor que no baleiro: 

Substancia Velocidade (km/s) Índice de refracción 

���� Baleiro 299 792,458  1 

���� Aire 299 704 1,000 293 

���� Auga líquida 225 564 1,33 

���� Vidro crown 197 368 1,52 

���� Diamante 123 967 2,42 

���� Xeo (auga sólida) 228 850 1,31 
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O índice de refracción dunha substancia é o cociente entre a velocidade da luz no baleiro 
(c) e a velocidade da luz nesa substancia: 

 

O índice de refracción é case igual a 1 para o aire, e maior que 1 para as demais substan-
cias transparentes. É un número sen unidades. 

A luz móvese en liña recta. Pode comprobalo en moitas situacións cotiás, como cando a 
luz do sol pasa a través dos buratos dunha persiana, ou entre as nubes.  

Tamén pode comprobalo facendo pasar un feixe de luz por dúas cartolinas cun 
pequeno burato en cada unha.  

  

 
 

Outro xeito de comprobar que a luz se move enliña recta é observando o feixe 
de luz que emite un apuntador láser cando atravesa aire con fume ou auga cu-
nhas pingas de leite. 

 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S16. Cal é o índice de refracción do alcohol sabendo que a luz se move a través del 
cunha velocidade de 220 588 km/s? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S17. Un líquido transparente ten un índice de refracción n = 1,40. Cal é a velocidade 
da luz cando pasa a través del? 
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2.3.2 Reflexión da luz 

Igual que as ondas sonoras, as luminosas reflíctense (rebotan) cando chegan á superficie 
de separación de dúas substancias, como un espello, unha mesa, unha persoa ou a superfi-
cie dunha lagoa.  

Reflexión especular 

Se a superficie é moi lisa, con irregularidades de tamaño menor á lonxitude de onda da 
luz, a reflexión será especular, como ocorre nos espellos e na superficie da auga tranquila. 

   

Reflexión da luz na auga Reflexión da luz nun espello Luz láser reflectida nun espello 

Na reflexión especular, os raios de luz reflectidos son paralelos entre si, non se dispersan 

Reflexión difusa 

Se, ao contrario que no caso anterior, a superficie non é lisa, a reflexión chámase difusa. 
Na reflexión difusa, os raios reflectidos espállanse en todas as direccións. 

Este tipo de reflexión é a que nos permite ver os obxectos; a luz procedente 
dos focos emisores (o sol, as lámpadas...) reflíctese na superficie dos cor-
pos e chega aos nosos ollos. Así é como podemos ver o libro que está enri-
ba da mesa desde calquera sitio da sala. 

 

Cando vemos un obxecto reflectido nun espello plano, o corpo semella estar detrás do es-
pello. Por que? 

Observe a marcha dos raios de luz que saen dun lapis, reflíctense no espe-
llo e chegan aos nosos ollos. O noso cerebro non sabe que os raios de luz 
que chegan aos ollos son raios reflectidos, e cre que proceden dun lapis que 
está detrás do espello: ve unha imaxe. 
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2.3.3 Refracción 

Ademais de reflectirse, cando a luz chega á superficie de separación entre dúas substancias 
transparentes, parte da luz penetra na segunda substancia cambiando a súa dirección de 
avance. A este fenómeno chámaselle refracción.  

O cambio de dirección débese ao cambio de velocidade da luz ao pasar dun 
medio transparente a outro; observe na imaxe un feixe láser vermello cando pa-
sa do aire (arriba na figura) á auga (abaixo). 

 

Canto máis diferentes son os índices de refracción das dúas substancias transparentes, ma-
ior é o ángulo de desviación do raio refractado. 

Cando vostede introduce un lapis en auga semella que rompe; é debido á re-
fracción da luz que sae da parte do lapis somerxida na auga. 

 

 

Tamén é esta a causa de que os peixes semellen estar máis cerca da superficie 
da auga do que realmente están. 

 

 

 

Pode ver como se refracta un raio de luz na animación da pá-
xina web indicada abaixo, na que pode ir variando co apunta-
dor do rato o ángulo de incidencia da luz, desde os dous me-
dios transparentes e con diversas substancias: 

[http://www.educaplus.org/luz/refraccion.html] 

 

2.3.4 Lentes 

Unha das aplicacións máis útiles da refracción son as lentes e os aparellos que as utilizan: 
lentes para os ollos, obxectivos das cámaras fotográficas, vídeo e televisión, telescopios, 
microscopios, prismáticos... 
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Unha lente ben coñecida é a lupa. Igual que ela, todas as lentes teñen 
dúas superficies nas que se refracta a luz, desviando o seu camiño. As 
lentes son normalmente de vidro, aínda que poden ser doutros materiais. 

 

Lentes converxentes e diverxentes  

As lentes poden ser de dous tipos: converxentes e diverxentes. As lentes converxentes, 
como a lupa, tenden a xuntar os raios de luz que chegan a ela, entanto que as lentes diver-
xentes tenden a separalos; observe as fotografías seguintes: 

  

Lente converxente 
Son máis grosas na parte central que nos extremos. 

Lente diverxente 
Son máis estreitas na parte central. 

Unha das aplicacións máis importantes das lentes é a corrección dos defectos de visión do 
ollo, como a miopía e a hipermetropía.  

O ollo ten a súa propia lente, o cristalino, que é unha len-
te converxente. Os músculos do ollo aumentan ou dimi-
núen o poder converxente do cristalino de xeito que os 
raios de luz que o cruzan converxen na retina, no fondo 
do ollo. 

 

Nun ollo miope (con miopía) o cristalino é demasiado converxente, e os raios de luz crú-
zanse antes de chegar á retina, co resultado de que a visión é borrosa (un punto pequeno 
dun obxecto vese como un círculo). Este defecto corríxese pondo diante do cristalino unha 
lente diverxente: 

  

Ollo con miopía Corrección da miopía cunha lente diverxente 
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Pola contra, no ollo hipermétrope os raios de luz baten contra a retina sen chegar a cruzar-
se; corríxese con lentes converxentes: 

  

Ollo con hipermetropía Corrección da hipermetropía cunha lente converxente 

 
 

Secuencia de actividades 

S18. Busque información ou esquemas ópticos dos seguintes instrumentos: micros-
copio, telescopio, prismáticos. 

S19. Que é a presbicia? Como se corrixe? Quen adoita padecela? Por que ás veces 
se chama tamén vista cansa? Procure información ao respecto. Pode consultar 
páxinas web como a seguinte: 

� [http://es.wikipedia.org/wiki/Presbicia] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.5 Dispersión da luz branca 

Seguramente terá visto o arco da vella no ceo. A que é debido? Pois é un espectacular 
exemplo de dispersión da luz. A luz branca, como a procedente do sol, é unha mestura 
equilibrada de todas as cores do espectro visible. Resulta que cada cor (cada frecuencia 
luminosa) ten un índice de refracción lixeiramente diferente, así que cando se refractan, 
cores diferentes seguen camiños lixeiramente diferentes, co que a luz branca sepárase en 
cores; esta separación é a dispersión da luz. 

  

Arco da vella. Observe o segundo arco, menos luminoso Dispersión da luz branca nun prisma de vidro 
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O arco da vella prodúcese cando a luz do sol entra nas pingas de auga 
da chuvia, reflíctese dentro da pinga e sae dela de novo ao aire. 

 

 
 

Secuencia de actividades 

S20. De acordo co esquema anterior, cando queira ver un arco da vella terá que se 
pór de costas ao sol. Por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S21. Os espellos tamén poden ser curvos. Nas fotografías pode observar a reflexión 
de tres raios de luz inicialmente paralelos nun espello cóncavo e nun convexo. 
Explique a dirección dos raios reflectidos.  

  

 

S22. Na seguinte fotografía pode observar como un raio de luz que inicialmente se 
move de esquerda á dereita chega a un prisma de vidro e acaba saíndo del en 
sentido xusto contrario ao inicial, movéndose de dereita á esquerda. Explique es-
te resultado tendo en conta as reflexións e refraccións que sofre o raio incidente. 
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2.4 Contaminación acústica e luminosa 

2.4.1 Contaminación acústica 

Un dos moitos problemas que padecen as persoas que viven nas cidades e zonas indus-
triais é o da contaminación sonora, producida polo tráfico de coches, camións e motos, 
máquinas industriais, avións nas zonas próximas aos aeroportos, discotecas, ferrocarrís... 

  

A lexislación europea acepta como límite máximo 65 decibelios durante o día e 55 dB po-
la noite. Pero nas cidades estes límites son superados amplamente. Xapón é o país que ten 
unha maior porcentaxe da poboación exposto a altos niveis de ruído; séguelle España, on-
de máis de nove millóns de persoas soportan niveis de ruído superior aos 65 dB.  

A exposición continuada a ruídos intensos provoca a perda progresiva da capacidade 
auditiva, de xeito que cando a notamos pode ser demasiado tarde. Ademais, dificulta ou 
impide durmir ben, producindo fatiga e alteracións psíquicas; dificulta a concentración e a 
atención, e pode provocar accidentes laborais.  

Tamén produce irritabilidade, estrés, alteracións no ritmo cardíaco e molestias gastro-
duodenais. A xordeira pode producirse por frecuentar ambientes ruidosos de 90 dB ou 
máis. A lexislación española que regula a protección dos traballadores contra os riscos da 
exposición aos ruídos está recollida no Real decreto 286/2006, do 10 de marzo. 

Medidas contra a contaminación acústica 

Medidas pasivas Medidas activas 

  

Non eliminan as fontes sonoras emisoras de ruído, pero 
intentar amortecer o seu impacto, utilizando cascos que 
protexen os oídos, pantallas acústicas para o ruído do trá-
fico, barreiras verdes (vexetación), ou illamento acústico 
de locais (discotecas, salas de concertos)... 

Intentan eliminar os focos de ruído ou diminuír a súa in-
tensidade sonora, como os silenciosos de motos e co-
ches, as campañas para utilizar o transporte colectivo 
(menos coches e motos nas rúas), a prohibición de usar o 
bucinas... 
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2.4.2 Contaminación luminosa 

É a emisión de luz procedente de fontes artificiais nocturnas con intensidades, direccións 
ou frecuencias excesivas para as actividades previstas nas zonas que se iluminan. Provo-
can adoito unha brillantez artificial nos ceos nocturnos, sobre todo nas grandes vilas. Co-
mo resultado, a escuridade natural do ceo diminúe e desaparecen as luces da lúa, estrelas e 
planetas. Na contra, aparece unha capa de cor gris ou laranxa enriba das cidades; a abun-
dancia de partículas en suspensión producidas pola contaminación química aumenta a dis-
persión da luz, de xeito que a máis contaminación química máis contaminación luminosa. 

  

En xeral é luz desaproveitada, xa que iluminar o ceo é malgastar enerxía. Tamén dificulta 
moito as observacións astronómicas, obrigando ao traslado dos telescopios a zonas mon-
tañosas lonxe das cidades, onde o ceo aínda é escuro e libre de luces artificiais. 

Convén evitar o criterio de que canta máis luz mellor, xa que iso non implica nin maior 
seguridade nin maior visibilidade. Podemos conseguir unha menor contaminación lumino-
sa do ceo empregando ben as lámpadas e as luminarias, tanto na rúa como no interior das 
nosas vivendas. Observe os gráficos seguintes: 
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2.5 Resolución de problemas mediante ecuacións de 
primeiro grao 

Na unidade didáctica anterior aprendemos a resolver ecuacións. Isto é útil para resolver-
mos moitos problemas. Na resolución deles convén que siga estes pasos: 

� Lea o problema detidamente, comprendendo ben o que di e identificando que é o que 
nos preguntan (o que se quere saber); se non entende algunha palabra, pregúntea ou 
busque o seu significado. 

� Póñalle un nome (x, por exemplo) á incógnita do problema (unha idade, un número, un 
tempo, o prezo dalgún obxecto…). 

� Traduza á linguaxe alxébrica a información que contén o problema, escribindo unha 
ecuación. 

� Resolva a ecuación. 

� Comprobe que o resultado obtido sexa válido e que efectivamente sexa a solución do 
problema. 

Exemplo. Se dos euros que teño gasto a metade e lle engado a décima parte dos que tiña 
ao principio, quédanme 480 euros. Cantos euros tiña inicialmente? 

Solución: 

� a) A incógnita do problema é os euros que eu tiña ao comezo; chamámoslles x a estes 
cartos. 

Euros que tiña inicialmente: x 

Gastei a metade do que tiña: –
2

x
 

Engado a décima parte do que tiña ao principio: 
10

x
+  

� b) Escribimos en linguaxe alxébrica a información subministrada polo enunciado: 

 

� c) Resolvemos a ecuación: 

 

Daquela a solución é que eu tiña inicialmente 800 euros. Agora comprobamos se é re-
almente a solución do problema: se gasto a metade quédanme 400 euros, e se lle engado a 
décima parte de 800 euros, que son 80 euros, daquela quedan 480 euros: correcto! 

�� 

No caso de que teña que resolver un problema sobre figuras xeométricas, é moi conve-
niente que faga un debuxo primeiro, sinalando nel a información que lle proporcionen 
(lonxitude dos lados, alturas, perímetros, diámetros, ángulos…) 
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Exemplo. A base dun rectángulo mide 20 cm e a altura 10 cm. Cantos centímetros debe 
aumentar a base para que a área aumente en 100 cm2? 

Solución. Chamámoslle x ao que debe aumentar a base do rectángulo. 

 

A área do rectángulo inicial é 200 cm2. 

A área do novo rectángulo é (20 + x).10.  

Isto ten que dar 200 + 100 = 300 cm2  

Xa que logo, escribimos a ecuación: 

 

Resolvendo a ecuación, resulta x = 10 cm 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S23. Una nai ten 64 anos e a súa filla 32. Cantos anos pasaron desde que a idade da 
nai era o triplo da idade da filla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S24. Un pai ten 35 anos e o seu fillo 5. Dentro de cantos anos a idade do pai será ca-
tro veces maior que a do fillo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. Temos 15 moedas, unhas de 20 céntimos e outras de 50 céntimos. Cantas mo-
edas temos de cada clase se en total son 6 euros? 
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S26. O lado dun cadrado é tres metros maior que o dobre do lado doutro cadrado. Se 
o perímetro do primeiro cadrado é 48 metros maior que o do segundo, cal é a 
lonxitude dos lados de ambos os cadrados? (Faga un debuxo cos dous cadrados 
e escriba neles a información subministrada polo texto do exercicio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.5.1 Resolución de problemas polo método do ensaio e err o 

Ás veces non podemos escribir unha ecuación (ou non sabemos) para resolver un proble-
ma. Neste caso hai algunhas estratexias para intentar atopar unha solución. Unha delas é o 
método do ensaio e erro, consistente en probar posibles solucións ata dar coa correcta. Os 
pasos do método son: 

� Escoller un valor inicial, que pode ser ao chou pero que é mellor que garde unha certa 
lóxica cos datos coñecidos do problema 

� Comprobar se ese valor resolve o problema; se non o fai, escoller outro valor e probar 
de novo. 

Exemplo. Nun grupo hai 24 persoas, e o número de mulleres é o dobre que o de homes. 
Cantas mulleres e cantos homes hai? 

Solución: a metade do grupo son 12 persoas, pero como hai máis mulleres que homes, o 
número de mulleres ten que ser maior que 12. Xa que logo, o número de mulleres ten que 
estar comprendido entre 12 e 24. Imos probando: 

Mulleres Homes (a metade) Total de persoas Fases e comentarios 

12 6 18 ���� a) Dá pouco, polo que aumentamos o número de mulleres. 

14 7 21 ���� b) Segue a dar pouco. 

15 7.5  ���� c) Non ten sentido! O número de mulleres ten que ser par. 

16 8 24 ���� d) Solución atopada; hai 16 mulleres e 8 homes.. 

Exemplo. Resolver a ecuación (x + 1).(x - 4) = 66. 

Solución. Se multiplicamos as dúas parénteses resulta unha ecuación de segundo grao, que 
aínda non sabemos resolver. Tenteamos entón a solución probando con valores posibles de 
x. Como o produto ten que dar 66, x non debe ser un número moi grande. 



 

Páxina 28 de 42 

 

 

Valor de x (x + 1) (x - 4) (x + 1).(x-4) Fases e comentarios 

5 6 1 6 ���� a) Dá pouco, aumentamos o valor de x. 

7 8 3 24 ���� b) Hai que aumentar máis o valor de x. 

8 9 4 36 ���� c) Máis aínda. 

10 11 6 66 ���� d) Correcto, a solución é x = 10. 

Exemplo. Consideremos as horas do reloxo. Cunha liña recta dividámolo de xeito que a 
suma das horas das dúas metades dea igual. 

Solución. A suma das horas 1+2+3+4+ ... +10+11+12 dá 78. Daquela, a metade é 39. Vaia 
probando a dividir o reloxo en dúas partes de xeito que a suma dea 39; comece probando 
preto das horas grandes (12, 11, 10...) ata atopar a solución, que é esta 
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2.6 Recuncho de lectura 
 

As fibras ópticas 

Non todos os cables son de cobre nin todos transportan electricidade. Algúns son de vidro 
e transportan luz no seu interior: son as modernas fibras ópticas.  

Nos anos 1850 John Tyndall fixo demostracións públicas de como un feixe de auga nunha 
fonte pública podía conducir a luz polo seu interior. En 1952 o físico indio Singh Kapany in-
ventou a primeira fibra óptica, baseada no efecto Tyndall anterior. As fibras de vidro revesti-
das dunha capa transparente apareceron na década seguinte. 

 

Como atrapan a luz as fibras ópticas para que viaxe por elas sen saír do cable? Polo fenó-
meno da reflexión total: cando a luz bate contra as paredes de vidro do cable, rebota nelas 
totalmente e volve ao seu interior, e así sucesivamente ata que sae polo outro extremo: 

  

A reflexión total no interior do cable prodúcese se os raios inciden contra as paredes cun 
ángulo bastante grande (luz rasante). 

  

As fibras ópticas adoitan ser de sílice (SiO2), é dicir, de vidro, pero poden usarse outros 
materiais, como fluorocirconatos ou fluoroaluminatos cando a luz utilizada é o infraver-
mello. O núcleo (core) de vidro está rodeado dunha capa transparente cun índice de re-
fracción diferente que o do núcleo, e logo hai outras capas protectoras.  

Hai dous tipos de fibras: as chamadas multimodo, de máis diámetro, e as monomodo, 
máis estreitas; nestas últimas o índice de refracción do núcleo é máximo no seu centro e 
vai decrecendo cara as paredes laterais; nesta fibra a luz avanza ao longo de traxectorias 
curvadas pola refracción máis que por reflexión total: 
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As fibras ópticas úsanse en telecomunicación na transmisión de sinais telefónicas, de in-
ternet e de televisión por cable. Tamén se utilizan en sensores de tensións, temperaturas, 
presións e outras magnitudes; por exemplo, para medir a temperatura no interior de moto-
res en avións de reacción, transmitindo a luz que se produce na combustión ata o piróme-
tro situado fóra do motor, etc. Úsanse tamén en medicina, para realizar endoscopias do in-
terior do corpo humano, e tamén, mesmo, en decoración, como nas modernas árbores de 
Nadal.  

Aspectos técnicos 

Un dos problemas que teñen as fibras ópticas é o da atenuación: a intensidade da luz vai 
diminuíndo á medida que avanza pola fibra. A primeira fibra cunha perda de intensidade 
menor que 20 decibelios por cada quilómetro conseguiuse en 1970; actualmente hainas 
cunha atenuación de só uns poucos decibelios por quilómetro. Nas fibras ópticas longas 
hai que intercalar amplificadores para lle devolver a intensidade ao sinal; nos cables mo-
dernos só se colocan se a liña ten varios centos de quilómetros. Cómpre salientar que a 
atenuación do sinal transmitido é moito menor que nos cables de cobre. 

Outro dos problemas que cumpriu resolver foi o das conexións (empalmes) entre fibras.  

Os cables de cobre son moi doados de unir, xa que abonda con que fagan 
contacto, pero as fibras ópticas non. Poden unirse mediante conectadores 
mecánicos ou ben fundindo os dous extremos, formando unha única fibra, 
nun complicado proceso de precisión. Na unión por fusión hai unha peque-
na perda de sinal de arredor 0,1 dB; na conexión mecánica a perda é maior, 
pero é máis doada de facer. 

 

Outra eiva que ten o manexo dos cables ópticos é que non poden dobrarse en ángulos moi 
agudos, o que pode dificultar a súa instalación en casas e edificios. Pola contra, as fibras 
ópticas teñen outras vantaxes sobre os cables de cobre: 

� Non resultan afectados polas interferencias electromagnéticas externas (sinais sen ruí-
dos) 

� Son illantes eléctricos, polo que poden instalarse en zonas con altas voltaxes sen riscos. 

� Como non transportan electricidade non soltan chispas e, daquela, non poden causar es-
toupidos en ambientes con gases inflamables ou explosivos. 

� Pesan pouco, menos que o cobre (utilidade en avións, por exemplo). 

� Un único cable óptico pode levar moitos máis canles de información que un de cobre 
do mesmo tamaño. 
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2.7 Actividades derradeiras 

S27. Dos seguintes fenómenos indique cales son ondulatorios: 

� Un terremoto. 

� A caída dunha pedra. 

� A vibración dunha corda de guitarra. 

S28. Explique a que se debe que escoitemos unha pelota cando bate contra o chan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S29. A que é debido que canto maior sexa o diámetro do espello dun telescopio poi-
damos observar obxectos máis afastados?  

 

 

S30. Se levásemos unha enorme campá á Lúa, a que distancia dela poderiamos es-
coitar as badaladas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. Propágase o son en todos os materiais? Propágase nun bloque de plastilina? 
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S32. Sinale a propiedade que nos permite distinguir o son dunha guitarra do son dun 
piano, ou a voz do profesor da dun compañeiro da clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S33. A reflexión da luz, prodúcese só nos espellos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S34. Por que o fondo do mar semella escuro? É porque a auga non é transparente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S35. Por que se recobren cun material especial as paredes e o teito de teatros e salas 
de concertos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S36. Calcule a que distancia se encontra o fondo dun val se o noso eco tardamos en 
oílo 0.8 segundos. 
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S37. Para localizar as súas presas, os morcegos emiten ultrasóns e reciben o seu 
eco. Como saben a que distancia están as presas?  

 

 

S38. O radar úsase para coñecer a posición dun corpo no aire. Busque información 
sobre o seu funcionamento.  

 

 

S39. Calcule a que distancia está un banco de peixes que localizou o sonar dun bar-
co, sabendo que e tempo transcorrido desde a emisión do son ata a recepción 
do eco é de 0.3 segundos (observación: necesitará o valor da velocidade do son 
na auga, búsqueo no texto da unidade). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S40. As palabras da esquerda están relacionadas coas da dereita, pero están desor-
denadas. Relacióneas por parellas colocando cada letra no lugar axeitado: 

A ���� Intensidade  ���� Son 

B ���� Frecuencia  ���� Reflexión 

C ���� Movemento  ���� Decibelios 

D ���� Eco  ���� Refracción 

E ���� Espello  ���� enerxía 

F ���� Lente  ���� Ton 

G ���� Luz 

 

 ���� Reflexión 
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S41. Por que rompen os vidros próximos ao lugar en que se produce un estoupido?  

 
 
 
 
 
 
 
 

S42. Describa as principais fontes de contaminación acústica na zona onde traballa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S43. Que sensación sonora produce un ruído de 120 dB? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S44. Se cae un raio e se escoita un trono tras sete segundos, a que distancia está a 
tormenta? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S45. Que diferenza hai entre un ton grave e outro agudo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S46. As ondas que observamos na praia son producidas polo vento. Como poderia-
mos medir a súa frecuencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 35 de 42 

 

 
 

S47. Como veriamos unha habitación en que todos os obxectos absorbesen comple-
tamente a luz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S48. A voz dunha persoa escóitase mellor dentro dunha habitación que ao aire libre, 
aínda que esteamos á mesma distancia. Por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S49. Cando entramos nun lugar moi pouco iluminado non vemos ben ata pasados uns 
segundos. Cal é a causa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S50. Se ao triplo dun número lle quita 12, quedan 48. Cal é o número? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S51. Se a certa cantidade lle resta a súa terceira parte e logo lle suma a súa quinta 
parte, ten 13 como resultado. Cal é esa cantidade? 
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S52. A suma dun número e o dobre dese número dá 45. Cal é o número? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S53. O perímetro dun rectángulo é 400 m. Calcule a lonxitude dos seus lados, saben-
do que a base é 2 m maior que a altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S54. A suma de dous números consecutivos é 113. Cales son eses números? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S55. Un quilogramo de mazás custa 0,50 euros máis que un de laranxas. Edelmira 
mercou tres quilogramos de laranxas e un de mazás por 5.30 euros. A como es-
tán as laranxas? E as mazás? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S56. Aurora ten 200 euros de paga semanal e gasta 150 euros cada semana. Quere 
mercar unha pantalla de televisión LCD que custa 600 euros. Cantas semanas 
tardará en poder mercala? 
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S57. Por cada día de demora no pago dunha sanción de tráfico hai que pagar 3 euros 
de recarga. Xulio ten unha multa por adiantar en liña continua. Cantos días se 
demorou no pagamento se pagou 156 euros en vez de 105? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S58. Ana ten 25 anos menos que o seu pai, e 26 anos máis que o seu fillo; entre os 
tres suman 98 anos. Cal é a idade de cada un? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S59. Precisamos 210 m de arame para cercar unha leira rectangular que é o dobre de 
longa que a de larga. Canto miden os lados da leira? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. Busque un número cuxo dobre mais cinco unidades sexa igual ao seu triplo me-
nos dez unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S61. A suma de dous números é 100, e a súa diferenza é 44. Cales son os dous nú-
meros? 
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S62. Na selva hai dobre número de tigres que de leóns. Se en total hai 159 animais, 
cantos leóns e tigres hai? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S63. Nunha clase de 33 alumnos hai dobre número de mulleres que de homes. Can-
tos homes hai? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S64. A suma de tres números consecutivos é 141. Ache eses números. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S65. Se á cuarta parte dun certo número se lle restan tres unidades, obtense a súa 
quinta parte. Cal é ese número? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S66. Un repolo custa 10 céntimos máis que unha leituga. Tres leitugas e catro repolos 
custan 6 euros. Canto custa un repolo? E unha leituga? 
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S67. A suma de dous números é 50, e un deles é a cuarta parte do outro. Determine 
cales son eses dous números. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S68. Tres persoas A, B e C gañaron 3 200 euros que se van repartir así: A levará 200 
euros máis que B, e B 200 euros máis que C. Canto diñeiro leva cada unha? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S69. Nunha clase os 3/7 do alumnado son mulleres, e hai 16 homes. Cantas mulleres 
hai? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S70. Unha persoa fai a cuarta parte da súa viaxe en coche, a sexta parte en autobús, 
tres oitavas partes en bicicleta e os últimos 40 km camiñando. Cal é a lonxitude 
da viaxe completa? Cantos quilómetros percorreu en autobús? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S71. Xaquín mercou dous pantalóns e tres camisas, pagando 195 euros. Cada panta-
lón custa vez e media o que custa unha camisa. Calcule o prezo dun pantalón e 
o dunha camisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 40 de 42 

 

 

S72. Reparta 360 euros entre tres persoas, de xeito que a primeira reciba o triplo que 
a segunda, e esta o dobre que a terceira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S73. Luís adéstrase aumentando o percorrido de xeito que cada día camiña 1 km 
máis que o día anterior. En sete días percorreu un total de 42 km. Cantos quiló-
metros percorreu o último día? 
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3. Cuestionario de avaliación 
 

1. Clasifique os fenómenos seguintes como ondulatorios ou non ondulatorios: 

� O movemento dun balón de fútbol. 

� O son dun violín. 

� A luz procedente dunha laranxa. 

� O movemento dun bambam. 

2. Cando a luz do sol chega á pel dunha persoa: 

� Absórbese unha parte da luz. 

� Reflíctese unha parte da luz. 

� Refráctase unha parte da luz. 

� Absórbese toda a luz. 

3. A reflexión especular e a reflexión difusa distínguense: 

� Na direccións dos raios de luz incidentes. 

� Na dirección dos raios reflectidos. 

� Na dirección dos raios refractados. 

� Non se distinguen en nada, é o mesmo fenómeno. 

4. O funcionamento dun radar baséase: 

� Na reflexión das ondas sonoras. 

� Na reflexión das ondas electromagnéticas. 

� Na refracción das ondas sonoras. 

� Na refracción das ondas electromagnéticas. 

5. A luz reflectida por unha folla de papel que vemos branca: 

� Contén todas as cores visibles. 

� Só contén luz dunha única frecuencia. 

� Provén dunha refracción difusa (non especular). 

� Todas as respostas anteriores son falsas. 
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6. A zona do ollo onde son desviados os raios de luz é: 

� A retina. 

� O cristalino. 

� A córnea. 

� O nervio óptico. 

7. Se tocamos unha guitarra na Lúa: 

� Non oiremos nada porque non hai aire. 

� Se tocamos lixeiramente co dedo a caixa de madeira da guitarra notaremos que 
vibra. 

� Se a tocamos lixeiramente non notaremos que vibra porque na lúa non hai aire. 

8. Respecto das calidades do son: 

� O timbre está relacionado coa intensidade da onda. 

� O ton está relacionado coa lonxitude de onda. 

� O ton está relacionado coa frecuencia da onda. 

� Os decibelios miden a intensidade da onda sonora. 

9. A luz móvese polo aire cunha velocidade aproximada de: 

� 340 m/s. 

� 320 m/s. 

� 340 km/h. 

� 300 000 km/h. 

� 300 000 km/s. 

10. Un pai ten o dobre de idade que a súa filla. Dentro de 10 anos a suma das idades dos dous 
será de 80 anos. A idade da filla hoxe é de: 

� 10 anos. 

� 15 anos. 

� 20 anos. 

� 30 anos. 

11. Eu gaño o dobre que Xiana, e esta vez e media máis que Antía. Entre os tres gañamos 
2200 euros. O soldo de Antía é de: 

� 1200 euros. 

� 600 euros. 

� 400 euros. 

� 2200 euros. 


