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Matriz do Exame de Acústica & Produção Musical 
 

Objectivos Conteúdos Estrutura Cotação Critérios de Correcção 
Analisar os aspectos físicos 

do som. 
Conhecer os acidentes de 

propagação do som e ondas 
estacionárias. 

 
 

Elementos físicos do 
fenómeno sonoro 

 
I Grupo 

Análise física do som 
Exercícios práticos 

 

 
 
 

4 Valores 

 
 
 

Será valorizado: 
 

Clareza da redacção das 
respostas 

 
Síntese nas respostas 

 
Resolução completa dos 
problemas com indicação 

das fórmulas utilizadas 
 
 
 

Será desvalorizado: 
 

Respostas incompletas 
 

A não indicação da unidade 
de medida obtida após a 
resolução dos problemas 

 
Elaborar uma série dos 

harmónicos; compreender a 
fase das oscilações; analisar 
o ADSR; calcular intervalos 
acústicos. Compreender o 

dB. 
 

 
 

 
Analisar o sinal acústico 

 
 

II Grupo 
Sons puros e Complexos 

Série dos Harmónicos 
Intervalos acústicos 

ADSR 
Cálculo com dB. 

 
 
 

4 Valores 

Aplicar os conhecimentos de 
acústica arquitectónica 

Conhecer factores 
subjectivos e objectivos de 

avaliação de salas. 

 
 

Acústica 
Arquitectónica 

III Grupo 
Evolução das salas – Grécia ao 

séc. XXI. Comportamento do 
som em salas. 

Tempo de reverberação 
 

 
 

4 Valores 

Conhecer o funcionamento 
de transdutores e  

microfones. Compreender as 
técnicas de captação stereo 

 
Electroacústica 

 

IV Grupo 
Tipos de microfones e técnicas 
de captação: XY, MS, ORTF e 

AB 

 
4 Valores 

 
Compreender os principais 

conceitos de produção 
musical. 

Conhecer vários tipos de 
processamento: reverb e 

delay 

 
 
 

Sonorização e Produção  
 

 
V Grupo 

Análise do sinal áudio: edição e 
mistura. Processamento de 
efeitos (reverb e delay) e 
dinâmico (compressores). 

 
 
 

4 Valores 



 
Exame de Acústica & Produção Musical 

 
Prova Modelo 

 
(cotação máxima: 200 pontos) 

 
Grupo I 

(40 pontos) 

 

1. Defina comprimento de onda. Qual a sua relação com a frequência? (10 pontos) 

2. Qual o período de um som de uma frequência de 1Hz? E 10000Hz? (10 pontos) 

3. Defina e explica o que são os “Acidentes de propagação do som”. (10 pontos) 

4. O que é uma onda estacionária? Explique. (10 pontos) 

 

 

Grupo II 

(40 pontos) 

 

1. Suponha que o clarinete emite 1,5Pa e a flauta 0,8Pa. Qual o SPL de cada uma 

deles? (10 pontos) 

2. Uma Orquestra num concerto ao ar livre, emite 110dB. Qual o SPL a 100 metros? 

(10 pontos) 

3. Construa uma Série dos Harmónicos de uma nota musical cuja fundamental é Sol1. 

(20 pontos) 

 

Grupo III 

(40 pontos) 

       

1. Enuncie quatro qualidades acústicas únicas dos antigos anfiteatros gregos. (10 

pontos) 

2. Defina Tempo de reverberação (5 pontos) 

3. Calcule o R.T. de uma sala com as seguintes características: (25 pontos) 



 

 

 

Largura = 30m  

Comprimento = 50m 

Altura = 4m 

1 Porta = 2,1x0,9 com α = 0,07 (colocada na parede de fundo) 

1 vidro (Régie) = 15m x 2m com α = 0,02 (colocado na parede de fundo) 

8 Painéis absorsores em cada parede lateral com 3 x 1,5, com α = 0,4 

Paredes de fundo com α = 0,4 

Parede do palco com α = 0,3 

Paredes de Laterais com α = 0,45 

Tecto com α = 0,35 

Chão com α = 0,25 

 

Grupo IV 

(40 pontos) 

 

1. Defina transdutor electroacústico. (10 pontos) 

2. Enuncie as principais diferenças entre microfones dinâmicos e condensadores. (10 

pontos) 

3. Que tipos de diagrama polar conhece? Exemplifique cada um deles graficamente. 

(10 pontos) 

4. Que tipos de técnicas de captação stereo conhece? Explique e enuncie cada uma 

delas agrupando-as em três grupos. (10 pontos) 

 
 

Grupo IV 

(40 pontos) 

 
 

1. O que é a compressão áudio? Para que serve? (20 pontos) 

2. O que é um reverb numa mistura áudio? (20 pontos) 

 


