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1. Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, geralmente, há um dispositivo que permite 
controlar o volume do som. Quando mudamos o volume do som, necessariamente, altera-se, na onda sonora 
emitida,  
 
a) o período.    
b) o comprimento de onda.    
c) a frequência.    
d) o timbre.    
e) a amplitude.    
  
 
 
2. Um professor percebeu que seu apontador a laser, de luz monocromática, estava com o brilho pouco intenso. 
Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se 
alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, 
comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. 
 
Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é o(a)  
 
a) amplitude.    
b) frequência.    
c) fase da onda.    
d) velocidade da onda.    
e) comprimento de onda.    
  
3. Analise as seguintes afirmações: 
 
I. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto não necessitam de um meio material para se propagarem. 
II. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. 
III. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. 
IV. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmações verdadeiras.  
 
a) I e II    
b) I e III    
c) II e III    
d) II e IV    
  
4. Em um violão, a corda mais grossa é responsável pelo som mais grave de baixa frequência e a corda mais 
fina é responsável pelo som agudo de alta frequência. Suponha que neste violão todas as cordas são feitas do 
mesmo material e estão submetidas a mesma tensão. A razão entre as densidades lineares entre a corda mais 
grossa (𝐺) e a corda mais fina (𝐹) é dada por 

𝜇𝐺𝜇𝐹 = 4. Alguém dedilha essas duas cordas com a mesma força 

e provoca um pulso transversal de mesma amplitude. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa 
CORRETA que relaciona as grandezas: velocidade de propagação (𝑣), frequência (𝑓) e comprimento (𝜆) para 
a onda criada nessas duas cordas.  
 
a) 𝑣𝐹 = 2𝑣𝐺; 𝑓𝐹 > 𝑓𝐺; 𝜆𝐹 < 𝜆𝐺    

b) 𝑣𝐹 = 12𝑣𝐺 ; 𝑓𝐹 > 𝑓𝐺; 𝜆𝐹 > 𝜆𝐺    
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c) 𝑣𝐹 = 4𝑣𝐺; 𝑓𝐹 < 𝑓𝐺; 𝜆𝐹 < 𝜆𝐺    
d) 𝑣𝐹 = 2𝑣𝐺; 𝑓𝐹 < 𝑓𝐺; 𝜆𝐹 < 𝜆𝐺    

e) 𝑣𝐹 = 12𝑣𝐺 ; 𝑓𝐹 > 𝑓𝐺; 𝜆𝐹 < 𝜆𝐺    

  
5.    

 
 
Considerando as Figuras 1 e 2 acima e, com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir:  
 
Afirmação I. as ondas sonoras são ondas mecânicas, longitudinais, que necessitam de um meio material para 
se propagarem, como representado na Figura 1.  
Afirmação II. uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu 
interior na direção transversal, como representado na Figura 2.  
Afirmação III. os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na Figura 2, podem 
estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental.  
 
É correto o que se afirma em:   
 
a) I, apenas.     
b) II, apenas.     
c) I e II, apenas.     
d) II e III apenas.     
e) I e III, apenas.     
  
6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
 
Na propagação de uma onda mecânica longitudinal, o meio é deslocado __________ à direção de propagação, 
__________ ao transporte de energia. Nessa propagação, __________ transporte de matéria.  
 
a) paralelamente – perpendicular – ocorre    
b) paralelamente – paralela – ocorre    
c) paralelamente – paralela – não ocorre    
d) perpendicularmente – paralela – não ocorre    
e) perpendicularmente – perpendicular – não ocorre    
  
7. Um papel com um pequeno orifício é colocado no trajeto de um feixe de laser. O resultado que se observa 
no anteparo sobre o qual a luz incide após passar pelo orifício mostra um padrão de máximos e mínimos de 
intensidade luminosa. O fenômeno responsável por esse padrão é chamado de  
 
a) refração.    
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b) difração.    
c) dispersão.    
d) interferência.    
e) reflexão.    
  
 
 
8. O comprimento de onda da luz emitida por um laser é de 675 𝑛𝑚 no ar, onde a velocidade de propagação 
de ondas eletromagnéticas é de 3,0 × 108  𝑚𝑠 . Com base nessas informações, pode-se afirmar que a velocidade 

de propagação e a frequência da luz emitida por esse laser, em um meio onde o comprimento de onda é 450 𝑛𝑚, são, respectivamente  
 
a) 2,0 × 108  𝑚𝑠  e 4,0 × 108 𝐻𝑧    

b) 2,5 × 108  𝑚𝑠  e 4,4 × 1014 𝐻𝑧    

c) 2,0 × 108  𝑚𝑠  e 4,4 × 108 𝐻𝑧    

d) 2,0 × 108  𝑚𝑠  e 4,4 × 1014 𝐻𝑧    

e) 2,5 × 108  𝑚𝑠  e 4,0 × 108 𝐻𝑧    

  
9. Considere as afirma חץes abaixo, sobre o fenômeno da difração. 
 
I. A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas com ondas sonoras. 
II. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda י tanto mais acentuada quanto menor for a 

largura da fenda. 
III. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda  י tanto mais acentuada quanto maior for o 

comprimento de onda da onda. 
 
Quais estדo corretas?  
 
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.     
e) I, II e III.     
  
10. Uma onda propagando-se em um meio material passa a propagar-se em outro meio cuja velocidade de 
propagação é maior do que a do meio anterior. Nesse caso, a onda, no novo meio tem  
 
a) sua fase invertida.    
b) sua frequência aumentada.    
c) comprimento de onda maior.    
d) comprimento de onda menor.    
  
11. No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga, de modo simplificado, 
por três meios consecutivos: o ar, no ouvido médio, um meio sólido (os ossos martelo, bigorna e estribo) e um 
meio líquido, no interior da cóclea. Ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm  
 
a) mudança de frequência de um meio para o outro.    
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b) manutenção da amplitude entre os meios.    
c) mudança de velocidade de propagação de um meio para o outro.    
d) manutenção na forma de onda e na frequência entre os meios.    
  
12. Uma corda elástica homogênea tem uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra é segurada 
por uma pessoa. A partir do repouso, com a corda esticada na horizontal, a pessoa inicia, com sua mão, um 
movimento oscilatório vertical com frequência constante, gerando pulsos que se propagam pela corda. Após 2 𝑠 do início das oscilações, a configuração da corda encontra-se como mostra a figura. 
 

 
 
Sabendo que os pulsos gerados na corda estão se propagando para a direita com velocidade escalar constante: 
 
a) copie a figura da corda no campo de Resolução e Resposta e represente com setas para cima (↑),para baixo (↓),para direita (→)ou para esquerda (←)a velocidade vetorial instantânea dos pontos da corda 𝑃,  𝑄,  𝑅 e 𝑆 

indicados, no instante representado na figura. Caso a velocidade de algum deles seja nula, escreva 𝑣 = 0. 
b) calcule a velocidade de propagação, em 

𝑚𝑠 , da onda nessa corda.  

  
13. Ondas periódicas são aquelas em que a perturbação do meio se repete periodicamente. Uma onda 
periódica pode ser visualizada como uma sucessão de pulsos gerados a intervalos de tempo constantes. 
 
As ondas periódicas podem ser caracterizadas por cinco parâmetros: amplitude, polarização, velocidade de 
propagação, frequência e comprimento de onda. 
 
a) Considerando que, na superfície de um líquido contido num recipiente, são gerados dez pulsos por segundo 

e sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 2,5 𝑐𝑚, determine a velocidade e o período 
das ondas. 

 
b) Considere que duas barreiras são colocadas à direita e à esquerda do sentido positivo da propagação da 

onda e que, neste caso, ocorra uma onda estacionária com cinco ventres e seis nós para a frequência de 10 𝐻𝑧, conforme o esquema da figura. Determine: (i) a distância entre as barreiras; (ii) qual seria a frequência 
fundamental. 
 

  
  
14. No exame de ultrassom, um breve pulso sonoro é emitido por um transdutor constituído por um cristal 
piezoelétrico. Nesse cristal, um pulso elétrico provoca uma deformação mecânica na sua estrutura, que passa 
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a vibrar, originando uma onda sonora – de modo análogo a um alto-falante. O pulso de ultrassom enviado 
através do corpo é parcialmente refletido nas diferentes estruturas do corpo, diferenciando tumores, tecidos 
anômalos e bolsas contendo fluidos. O pulso é detectado de volta pelo mesmo transdutor, que transforma a 
onda sonora em um pulso elétrico, visualizado em um monitor de vídeo.  
 
PENTEADO, Paulo César Martins, Física: Conceitos e Aplicações; volume 2. 
São Paulo: Moderna, 1998, p. 434.  
 
Sabendo que a velocidade de propagação das ondas de ultrassom nos tecidos humanos é de 1.540  𝑚𝑠  e que 

pode ser detectada uma estrutura de dimensão igual a 1,5 𝑚𝑚, determine a frequência do pulso elétrico utilizado 
na formação da imagem no monitor de vídeo.   
  
15. Uma criança está brincando com um xilofone ao lado de uma piscina. Num dado instante, com uma baqueta, 
ela bate em uma das varetas metálicas do instrumento musical, produzindo, assim, uma nota musical de 
frequência 160 Hz. Considerando que a velocidade do som é de 340 m/s no ar e de 1450 m/s na água, 
determine: 
 
a) o comprimento de onda desse som no ar; 
b) a frequência desse som ao atingir o ouvido do pai da criança, que está totalmente submerso na piscina; 
c) o comprimento de onda desse som na água.  
  
16. A figura a seguir mostra frentes de onda passando de um meio 1 para um meio 2. A velocidade da onda no 
meio 1 é v1= 200,0 m/s, e a distância entre duas frentes de ondas consecutivas é de 4,0 cm no meio 1. 

 

 
 
Considere 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 0,8 e 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 = 0,5 e determine:  
 

a) os valores das frequências f1, no meio 1, e f2, no meio 2.  
b) a velocidade da onda no meio 2.  

c) a distância d entre duas frentes de ondas consecutivas no meio 2. 

d) o índice de refração n2, do meio 2.  
  
17. Uma onda transversal propaga-se em um fio de densidade d=10 g/m. O fio está submetido a uma tração F 
= 16 N. Verifica-se que a menor distância entre duas cristas da onda é igual a 4,0 m. Calcule a frequência desta 
onda, em Hz.  
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18. Num estudo sobre ondas estacionárias, foi feita uma montagem na qual uma fina corda teve uma das suas 
extremidades presa numa parede e a outra num alto-falante. Verificou-se que o comprimento da corda, desde 
a parede até o alto-falante, era de 1,20 𝑚. O alto-falante foi conectado a um gerador de sinais, de maneira que 
havia a formação de uma onda estacionária quando o gerador emitia uma onda com frequência de 6 𝐻𝑧, 
conforme é mostrado na figura a seguir. 
 

 
 
Com base nessa figura, determine, apresentando os respectivos cálculos:  
 
a) O comprimento de onda da onda estacionária.  
b) A velocidade de propagação da onda na corda.  
  
 
19.   A figura mostra uma montagem onde um oscilador gera uma onda estacionaria que se forma em um fio. 
A massa de um pedaço de 100 m deste fio e 20 g. 
Qual a velocidade de propagação das ondas que formam a onda estacionaria, em m/s? 
 

  
  
20.   O tubo mais curto de um órgão típico de tubos tem um comprimento de aproximadamente 7 cm. Qual é o 
harmônico mais alto na faixa audível, considerada como estando entre 20 Hz e 20.000 Hz, de um tubo deste 
comprimento aberto nas duas extremidades?  
  
21.   Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de compressões e rarefações da densidade do 
ar. Na figura abaixo, estão representadas, esquematicamente, ondas sonoras estacionárias em dois tubos, 1 e 

2, abertos em ambas as extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, 𝐿 e 
𝐿2. 

 

 
 
Sendo 𝜆1 e 𝜆2 os respectivos comprimentos de onda das ondas representadas nos tubos 1 e 2, e 𝑓1 e 𝑓2 suas 

frequências, as razões entre os comprimentos de onda 
𝜆1𝜆2 e as frequências 

𝑓1𝑓2 são, nessa ordem,  
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a) 1 e 1.    
b) 2 e 1.    
c) 2 e 

12.    
d) 

12 e 1.    
e) 

12 e 2.    
  
22. As figuras 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida pelo músico e vibrando 
em situação estacionária. 
 

 
 
De uma figura para outra, não houve variação na tensão da corda. Assim, é correto afirmar que, da figura 1 
para a figura 2, ocorreu  
a) um aumento na velocidade de propagação das ondas formadas na corda e também na velocidade de 

propagação do som emitido pelo instrumento.    
b) um aumento no período de vibração das ondas na corda, mas uma diminuição na velocidade de propagação 

do som emitido pelo instrumento.    
c) uma diminuição na frequência de vibração das ondas formadas na corda, sendo mantida a frequência de 

vibração do som emitido pelo instrumento.    
d) uma diminuição no período de vibração das ondas formadas na corda e também na velocidade de 

propagação do som emitido pelo instrumento.    
e) um aumento na frequência de vibração das ondas formadas na corda, sendo mantida a velocidade de 

propagação do som emitido pelo instrumento.    
  
23. A figura representa um instrumento musical de sopro constituído por um tubo de comprimento 𝐿, aberto nas 
duas extremidades. Ao soprar esse instrumento, estimula-se a vibração do ar, produzindo ondas estacionárias, 
que se propagam com velocidade (𝑣), dentro desse tubo, conforme a figura. 
 

 
 
Considerando essas informações, a frequência do som emitido por esse instrumento será  
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a) 𝑓 = 3 𝑉2𝐿    

b) 𝑓 = 𝑉4𝐿    

c) 𝑓 = 𝑉2𝐿    

d) 𝑓 = 2 𝑉𝐿    

e) 𝑓 = 𝑉𝐿    

  
24. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro, 
temos a flauta, que é, essencialmente, um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem 
comprimento 𝐿 = 34 𝑐𝑚. Considere que a velocidade do som no local vale 𝑣𝑠𝑜𝑚 = 340  𝑚𝑠 . Levando em 

consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor 
frequência (chamada de frequência fundamental) que essa flauta pode produzir.  
 
a) 100 𝐻𝑧.    
b) 250 𝐻𝑧.    
c) 500 𝐻𝑧.    
d) 1.000 𝐻𝑧.    
e) 1.500 𝐻𝑧.    
  
 
 
 
25. A figura mostra esquematicamente uma montagem utilizada em aulas práticas de física para o estudo de 
ondas estacionárias em cordas. Um gerador de sinal elétrico faz com que um oscilador mecânico produza 
ondas em uma corda tracionada por uma massa suspensa. A amplitude de oscilação do eixo do oscilador é 
independente da frequência e muito menor que a altura dos fusos. A roldana é considerada ideal. 
 
Sobre esse experimento, analise as seguintes afirmativas:  
 
I. Se a distância entre o oscilador e a roldana for reduzida, a frequência para se obter uma onda estacionária 

de mesmo número de fusos (ventres) que o mostrado na figura será maior e o comprimento de onda será 
menor. 

II. Se a massa suspensa for aumentada, o comprimento de onda do harmônico mostrado não é alterado e a 
frequência de ressonância será maior. 

III. Se a frequência do quarto harmônico for 600 𝐻𝑧, a do quinto harmônico será 750 𝐻𝑧. 
IV. Todos os pontos da corda vibram com a mesma frequência e velocidade transversal.  
V. A velocidade do deslocamento transversal de um ponto da corda será máxima nas posições de cristas e 

vales. 
 

 
 



Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 323-8686 

 

23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 3º EM 
DISCIPLINA: FÍSICA 

PROFESSOR: EVERTON PAIXÃO 
 

 

Página 9 de 9 
 

Com relação às afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.    
b) somente as afirmativas I, III e V estão corretas.    
c) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    
d) somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.    
e) somente as afirmativas II e IV estão corretas.    
  
26. Uma pessoa, ao soprar na extremidade aberta de um tubo fechado, obteve o som do primeiro harmônico 
cuja frequência é 375𝐻𝑧. Se o som no local se propaga com velocidade de 330𝑚/𝑠, então o comprimento desse 
tubo é de  
 
a) 20𝑐𝑚.    
b) 22𝑐𝑚.    
c) 24𝑐𝑚.    
d) 26𝑐𝑚.    
  
GABARITO 
 
1. E 2. A 3. C 4. A 5. A 6. C 7. B 8. D 9. D 10. C 11. C 12. b) 5,6 m/s   

13. a) 0,1 𝑠 b) 2 𝐻𝑧 14. 1,02  𝑀𝐻𝑧  15. a) λar ≅ 2,1 m b) λag ≅ 9,1 m 16. a)𝑓2 = 𝑓1 = 5.000 𝐻𝑧 b) 𝑣2 =125 𝑚/𝑠. c) 2, 5 𝑐𝑚 d) 1, 6 𝑛1 17. 10 𝐻𝑧 18. a) 𝜆 = 0,40 𝑚 b) 𝑣 = 2,4  𝑚𝑠  19. 80 𝑚/𝑠 

20. f 8 ≅ 19.428 Hz.  21. C 22. E 23. E 24. C 25. C 26. B 
 

  


