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QUESTÃO 01 

 

O gráfico representa uma onda 

transversal que se propaga no espaço 

com velocidade de 90 m/s. (escala em cm) 

 

 
 

Determine: 

 

A) A amplitude da onda 
B) Seu comprimento de onda 
C) Sua frequência. 
 

QUESTÃO 02 

 

O esquema abaixo representa as propriedades 

de duas ondas que se propagam com 

velocidade de 50 m/s.  

 

Escala em cm 

 
 

Determine a frequência de cada uma dessas 

ondas. 

 

QUESTÃO 03 

 

Uma onda sonora de comprimento de onda 

0,17 m e frequência 2000 Hz se propaga no ar. 

Quanto tempo leva para que essa onda 

percorra a distância de 1700 m? 

 

QUESTÃO 04 

 

O esquema abaixo representa duas ondas se 

propagando em um mesmo meio. Sobre suas 

propriedades são feitas 5 afirmações. Marque 

apenas as corretas. 

 

 
 

A) As ondas apresentam a mesma velocidade 
de propagação. 

B) A onda 01 se propaga mais rapidamente 
que a onda 02. 

C) Na posição 9 cm a superposição dessas 
ondas configura uma interferência 
construtiva. 

D) A onda 01 apresenta frequência menor do 
que a onda 02. 

E) As ondas apresentam a mesma frequência. 
 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 05 

 

Marque, entre as afirmações abaixo, apenas 

as que estão corretas. 

 

A) A velocidade de propagação de uma onda 

depende das características física do meio 

no qual se propaga, e independe da sua 

frequência, amplitude ou comprimento de 

onda. 

B) No processo de amortecimento de uma 

onda, sua frequência permanece 

constante. 

C) Se duas ondas se propagam em um 

mesmo meio, a onda de maior frequência 

irá apresentar maior velocidade. 

D) Se duas ondas se propagam em um 

mesmo meio, a onda de maior amplitude, 

por ter mais energia, irá apresentar menor 

velocidade. 

E) A velocidade de propagação de uma onda 

depende das características física do meio 

no qual se propaga, e também da sua 

frequência. 

 

QUESTÃO 06 

 

De uma torneira mal fechada, caem 3 gotas por 

segundo sobre o ponto O da figura a seguir, 

que representa a superfície da água em um 

tanque. A figura também indica, num instante 

dado, as cristas geradas pelas 3 primeiras 

gotas. Nessas condições, a velocidade de 

propagação das ondas na superfície da água é 

de: 

 
 

A) 12 cm/s. 
B) 15 cm/s. 
C) 16 cm/s. 
D) 18 cm/s. 
E) 26 cm/s. 

 
 

 

QUESTÃO 07 

 

A figura I mostra, em um determinado instante, 

uma mola na qual se propaga uma onda 

longitudinal. Uma régua de 1,5 m está 

colocada a seu lado. A figura II mostra como o 

deslocamento de um ponto P da mola, em 

relação à sua posição de equilíbrio, varia com 

o tempo. 

 
 

As MELHORES estimativas para o 

comprimento de onda λ e para o período T 

dessa onda são 

 

A) λ = 0,2 m e T = 0,5 s. 
B) λ = 0,2 m e T = 0,2 s. 
C) λ = 0,5 m e T = 0,5 s. 
D) λ = 0,5 m e T = 0,2 s. 
 

QUESTÃO 08 

 

Uma corda homogênea, de comprimento igual 

a 1,5m e massa igual a 30g tem uma 

extremidade A fixa e outra B que pode deslizar 

ao longo de uma haste vertical. A corda é 

mantida sob ação de uma força de intensidade 

igual a 200N e vibra segundo o estado 

estacionário indicado na figura: 

 

 
  

Determine: 

 

A) A densidade linear da corda em Kg/m. 
B) A velocidade da onda na corda. 
C) O comprimento da onda: 
D) A frequência de vibração. 



QUESTÃO 09 

 
Uma onda reta propagando-se na superfície da 
água de um tanque incide num anteparo ABC 
refletor. Na figura representamos as frentes de 
onda. A seta indica o sentido de propagação. 
Desenhe as frentes de onda após a reflexão. 
 

 
 

QUESTÃO 10                   

 

Uma onda reta propagando-se na superfície da 
água de um tanque incide numa superfície 
refletora, como mostra a figura na qual 
representamos as frentes de onda. A seta 
indica o sentido de propagação. 
 

 
 

A) Desenhe as frentes de onda após a 
reflexão. 

B) Analise o que acontece com a frequência, a 
velocidade de propagação e o comprimento 
de onda após o fenômeno da reflexão. 

 

QUESTÃO 11                   

 

Uma onda sofre refração ao passar de um 
meio I para um meio II. Quatro estudantes, 
Bernardo, Clarisse, Julia e Rafael, traçaram os 
diagramas mostrados na figura para 
representar esse fenômeno. Nesses 
diagramas, as retas paralelas representam as 
cristas das ondas e as setas, a direção de 
propagação da onda. 

 

Os estudantes que traçaram um diagrama 
coerente com as leis da refração foram: 
 
A) Clarisse e Júlia; 
B) Júlia e Rafael; 
C) Bernardo e Clarisse; 
D) Bernardo e Rafael.  

 

QUESTÃO 12                   

 

Em uma cuba de ondas, o professor de Física, 
utilizando um vibrador de frequência f, produz 
ondas retas como mostra a figura: 
 

 
 

A estudante Angelita, participando da 
experiência, percebe que a distância entre 
duas cristas sucessivas das ondas no meio B 
é a metade da distância entre duas cristas no 
meio A. Com base no enunciado responda: 
 
A) A frequência das ondas que se propagam 

no meio B é maior, menor ou igual à 
frequência das ondas que se propagam no 
meio A? Justifique sua resposta. 

B) Qual é a velocidade das ondas que se 
propagam no meio B, se a velocidade de 
propagação das ondas no meio A é de 340 
m/s? 

 

QUESTÃO 13                   

 

A figura representa esquematicamente as 

frentes de onda de uma onda reta na superfície 

da água, propagando-se da região 1 para a 

região 2. Essas regiões são idênticas e 

separadas por uma barreira com abertura. 

 

 



A configuração das frentes de onda observada na 

região 2, que mostra o que aconteceu com a onda 

incidente ao passar pela abertura, caracteriza o 

fenômeno da 

 

A) absorção. 
B) difração. 
C) dispersão. 
D) polarização. 
E) refração. 

 

QUESTÃO 14                   

 

Marque, entre as opções abaixo, apenas as 

afirmativas corretas sobre ondas sonoras. 

 

A) Quanto maior a frequência de um som, mas 
agudo é o som. 

B) Quanto maior a altura de um som, maior a 
amplitude da onda sonora. 

C) Quanto mais baixo é um som, menor sua 
velocidade de propagação. 

D) Sons agudos se propagam mais 
rapidamente que sons graves. 

E) Quanto mais baixo é um som, menor sua 
frequência. 

 

QUESTÃO 15                   

 

O esquema abaixo representa duas ondas 

sonoras, produzidas por fontes distintas, e que 

se propagam em um mesmo meio. Sobre as 

características desses sons são feitas 5 

afirmações. Marque apenas as que estão 

corretas. 

 
 

A) O som 01 é mais grave que o som 02. 
B) O som 01 é mais alto que o som 02. 
C) O som 01 transporta maior quantidade de 

energia que o som 02. 
D) Como se propagam em um mesmo meio, 

os sons apresentam a mesma velocidade. 
E) O som 02 é mais baixo que o som 01. 
 

QUESTÃO 16                   

 

Com uma lente de aumento (convergente), 

um estudante conseguiu acender um fósforo 

que estava a 10 cm da lente, aproveitando a 

luz solar. Qual era a distância focal e a 

vergência da lente? 

 

QUESTÃO 17                   

 

Um violonista está acompanhando um cantor, 

que inicia a música em um tom um pouco mais 

baixo do que o combinando durante os 

ensaios. Para não ficarem "desafinados" é 

necessário que: 

 

A) O violonista toque com maior intensidade. 
B) O cantor cante com menor intensidade. 
C) O cantor cante em um tom um pouco mais 

grave. 
D) O violonista toque em um tom um pouco 

mais grave. 
E) Nenhuma alternativa acima pode resolver o 

problema. 
 

QUESTÃO 18                   

 

Explique COM SUAS PALAVRAS o que é eco 

e o que é reverberação. Qual a principal 

diferença entre eles? 

 

QUESTÃO 19                   

 

Para pesquisar a profundidade do oceano 

numa certa região, usa-se um sonar, instalado 

num barco em repouso. O intervalo de tempo 

decorrido entre a emissão do sinal (ultrassom 

de frequência 75000 Hz) e a resposta ao barco 

(eco) é de 1,0 s. Supondo a velocidade de 

propagação do som na água 1500 m/s, qual é 

a profundidade do oceano na região 

considerada? 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 20                   

 

Uma pessoa, movendo-se a uma velocidade 

de 1,0 m/s, bateu com a cabeça em um 

obstáculo fixo e foi submetida a uma 

ecoencefalografia. Nesse exame, um 

emissor/receptor de ultrassom é posicionado 

sobre a região a ser investigada. A existência 

de uma lesão pode ser verificada por meio da 

detecção do sinal de ultrassom que ela reflete. 

 

Observe, na figura adiante, que a região de 

tecido encefálico a ser investigada no exame é 

limitada por ossos do crânio. Sobre um ponto 

do crânio se apoia o emissor/receptor de 

ultrassom. 

 
 

A) Suponha a não-existência de qualquer tipo 

de lesão no interior da massa encefálica. 

Determine o tempo gasto para registrar o 

eco proveniente do ponto A da figura. 

B) Suponha, agora, a existência de uma lesão. 

Sabendo que o tempo gasto para o registro 

do eco foi de 0,5∙10-4 s, calcule a distância 

do ponto lesionado até o ponto A. 

 

Dado: Considere a velocidade do ultrassom no 

cérebro V = 1540 m/s. 

 

QUESTÃO 21                   

 

Um estudante de Física se encontra a uma 
certa distância de uma parede, de onde ouve o 
eco de suas palmas. Desejando calcular a que 
distância se encontra da parede, ele ajusta o 
ritmo de suas palmas até deixar de ouvir o eco, 
pois este chega ao mesmo tempo em que ele 
bate as suas mãos. Se o ritmo das palmas é de 
30 palmas por minuto e a velocidade do som 
é aproximadamente 330 m/s, a sua distância 
da parede é de: 

 

QUESTÃO 22                   

 

Um trem parte de uma estação com o seu apito 

ligado, que emite um som com frequência de 

940 Hz. Enquanto ele afasta-se, uma pessoa 

parada percebe esse som com uma frequência 

de 900 Hz. Sendo a velocidade do som no ar 

igual a 340 m/s, calcule a velocidade do trem 

ao passar pela estação. 

 

QUESTÃO 23                   

 

Um observador ouve o apito de um trem se 

aproximando e depois se afastando, conforme 

figuras 1 e 2. 

 

 
 

Sabendo que o apito do trem soa com 

frequência natural contínua, descreva como é 

a frequência do apito ouvida pelo observador 

nas duas situações.  

 

JUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA. 

 

QUESTÃO 24                   

 

O efeito Doppler se aplica apenas as ondas 

sonoras? Identifique uma situação em que se 

pode perceber o efeito Doppler sem ondas 

sonoras envolvidas. 

 

QUESTÃO 25                   

 

Uma fonte em repouso emite um som de 

frequência 2000 Hz que se propaga com 

velocidade de 300 m/s. Determine a 

velocidade com que um observador deve se 

aproximar dessa fonte para perceber um som 

com frequência de 4000Hz. 

 


