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Assunto: Fenômenos Ondulatórios 
 

 

01.Assinale V ou F. 

(  ) Onda longitudinal é aquela que possui direção de vibração 
na direção de propagação da onda. 
(  ) Onda transversal é aquela cuja direção de vibração é 
perpendicular à de propagação. 
(  ) O som é uma onda longitudinal. 
(  ) A propagação de uma onda sonora em um gás é longitudinal. 
(  ) As ondas eletromagnéticas são todas transversais. 
(  ) A luz visível é uma onda transversal. 
(  ) Ultrassom, infrassom e ultravioleta são ondas mecânicas. 
(  ) Ondas mecânicas podem se propagar no vácuo. 
(  ) Ondas eletromagnéticas podem se propagar em sólidos. 
(  ) As constantes explosões na superfície solar são detectadas 
pelos cientistas aqui na Terra, através da emissão de ultra-sons 
pelas explosões. 
(  ) O som não se propaga no vácuo. 
 

02.(USP) Uma estação de rádio emite ondas de frequência 3,33 
megahertz. Se a velocidade de propagação dessas ondas é 
de 300.000 km/s, seu comprimento de onda, em metros, é 
um valor mais próximo de: 

a)200   b)150   c) 120    d) 90     e) 102 
 

03.(OSEC) Com relação às afirmações: 

I.A luz amarela e a luz verde têm a mesma frequência. 
II.No interior da água a luz vermelha se propaga mais 
rapidamente que a luz azul. 
III.Todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma 
velocidade c no vácuo. 
 

Podemos afirmar que são corretas: 

Todas   b) I e II   c) I e III   d) II e III   e) apenas III 
 

04. (FMABC) No vácuo, em confronto com as ondas de luz, 
as de raios X têm: 

a) Menor comprimento de onda        
b) maior velocidade        
c) menor velocidade                      
d) maior comprimento de onda          
e) igual frequência 
 

05. (UFSC) Assinale a opção que ordena, do menor para o 
maior comprimento de onda, as radiações abaixo: 

I. Radiação visível    
II. Radiação ultravioleta   
 III. Radiação infravermelha 
IV. Ondas de rádio       
V. Raio X                          
VI. Raio γ 
 

a)II, III, I, IV, V, VI                         d) IV, III, II, I, VI, V       
b) VI, V, II, I, III, I,IV                      e) V, III, VI, IV, II, I 
c) V,VI, III, II, I, IV 
       

06. Uma corda extensível tem comprimento l = 2,0 m e m = 0,050 

kg. Submetendo-se a uma força tensora de intensidade F = 5,0 
N, seu comprimento é duplicado. Estica-se a corda entre dois 
pontos separados pela distância l = 3,0 m. Calcular a 

velocidade de propagação de um abalo transversal na 
corda. 

a) 10 m/s   b) 1,15 m/s   c) 11,5 m/s    d) 7,07 m/s   e) N.D.A 
 
07. (FAAP) Um fio de aço é esticado por uma força de 88 N. 

Calcular o valor da velocidade de propagação de uma onda 
transversal no fio, sabendo-se que o seu comprimento é de 
1,5 m e sua massa é 0,03 kg. 

 
08. (FCC)O gráfico representa a forma de um fio, em um 

determinado instante, por onde se propaga uma onda, cuja 
velocidade é 6 m/s. 

 
Determine: 
a)A amplitude da onda.    
b) O comprimento de onda.     
c) A frequência da onda. 
 

09. (FCC) Qual é a velocidade escalar de propagação de uma 

onda em m/s, que se desloca em um meio homogêneo e 
isotrópico com frequência de 25 hertz e comprimento de 
onda igual a 100 metros? 

a)4   b) 85   c) 125   d) 1.125   e) 2.500 
 

10. (PUC-RS) A lâmina de uma campainha elétrica imprime a 

uma corada esticada 60 vibrações por segundo. 

 
Se a velocidade de propagação das ondas na corda é de 12 
m/s, então a distância λ entre duas cristas sucessivas, em 
metros, será de : 

a)0,6   b) 0,5   c) 0,4   d) 0,3   e) 0,2 
 

11. (PUC) As ondas estacionárias resultam de fenômenos 
de: 

a) Difração e Interferência.   
b) Reflexão e Refração.     
c) Difração e Reflexão. 
d) Reflexão e Interferência.        
e) Dispersão e Reflexão. 
 
12. (EFEI) Na figura a seguir, estão representadas as formas de 

duas ondas estacionárias em duas cordas idênticas, submetidas 
à mesma tração. Qual o valor de relação f1/f2, entre as 
frequências das ondas representadas, respectivamente, 
pelas ondas 1 e 2? 

a) 1/6    
b) 1/3    
c) 1    
d) 3    
e) N.D.A 
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13. A altura é a qualidade fisiológica do som que nos permite 
distinguir: 

a) um som grave de um agudo     
b) um som fraco de um forte    
c) dois sons de mesma intensidade emitidos por fontes 
diferentes   
d) um ruído de um som musical   
e) N.D.A 
 
14. (FAAP) A altura do som depende: 

a) da velocidade do som.     
b) da densidade do meio    
c) do modo de vibração do corpo sonoro                                
d) da força do movimento vibratório     
e) do número de vibração ou frequência do som. 
 
15. (UEL) Do som mais grave ao mais agudo de uma escala 
musical, as ondas sonoras sofrem um aumento progressivo 
de: 

a) amplitude    
b) elongação    
c) velocidade    
d) frequência    
e) comprimento de onda 
 
16. (UNISINOS) A mesma nota musical é emitida por um 
clarinete e por um violino. Pode diferenciá-las, mediante: 

a) o timbre    
b) a altura    
c) a intensidade    
d) a energia     
e) a potência 
 
17. Uma corda de 100 g de massa e 1 m de comprimento vibra 

no modo fundamental, próxima de uma das extremidades de um 
tubo aberto de 4 m de comprimento. O tubo, então, ressoa, 
também no modo fundamental. Sendo de 320 m/s a velocidade 
do som no ar do tubo, calcule a foça tensora na corda. 

 

 
18. Faz-se vibrar um diapasão, próximo à boca de uma proveta 

cheia de água, à medida que se vai retirando água do seu 
interior. A coluna de ar na proveta começa a vibrar quando a 
água atinge uma distância l1 da corda. Continua-se a tirar água 
da proveta e a coluna de ar vibra novamente quando a água 
atinge uma distância l2 da borda. Calcule l1/l2. 

 
 
 
 
19. (FCC) A corda de um instrumento musical vibra como mostra 
a figura a seguir. O comprimento de onda da onda que está 
se propagando na corda, em termos do comprimento L da 
corda é: 

 

 
a)L/4      b) L/2   c) L   d) 2L    e)4L 
 
20. (OSEC) Uma corda sonora emite o quarto harmônico de 
frequência 900 hertz. Sendo o comprimento da corda de 1m, 
a velocidade da onda na corda é de: 

a)300 m/s   b) 340 m/s    c) 400 m/s   d) 450 m/s    e) 500 m/s 
 
21. (ITA) Uma corda vibrante, de comprimento L1, fixa nos 

extremos, tem como menor frequência de ressonância 100 Hz. 
A segunda frequência de ressonância de uma outra corda, 
do mesmo diâmetro e mesmo material, submetido à mesma 
tensão, mas de comprimento L2 diferente de L1, é também 
igual a 100 Hz. A relação L2/L1 é igual a: 

a) 2    b) √3   c) ½   d) √2    e) 4 

 


