
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: everton.elmpaixao@gmail.com 
 
1. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite 
máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas. 
Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? 
 
a) A altura da onda sonora. 
b) A amplitude da onda sonora. 
c) A frequência da onda sonora. 
d) A velocidade da onda sonora. 
e) O timbre da onda sonora. 
 
 
2. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento 
envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de 
radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. 
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de  
 
a) terem fases opostas.    
b) Serem ambas audíveis.    
c) Terem intensidades inversas.    
d) Serem de mesma amplitude.    
e) Terem frequências próximas.    
 
 
QUESTÃO DISSERTATIVA 
 
1. 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  m/s, e a distância entre duas frentes de ondas consecutivas é de 4,0 cm no meio 1. Considere 

 e  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) o índice de refração n2, do meio 2.  
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