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1. (Unisinos) Na Bíblia Sagrada, em GÊNESIS, capítulo 1, versículos 1 a 5, lê-se:

1. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que
envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
3. Disse Deus: “Haja luz!”, e houve luz.
4. Viu Deus que a luz era boa; e separou a luz das trevas.
5. Chamou Deus à luz “Dia”, e às trevas chamou “Noite”. Houve, então, a tarde e a
manhã: o primeiro dia.
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Ao comparar-se a luz (onda luminosa) com o som (onda sonora), afirma-se que

I. a luz é uma onda transversal, e o som, uma onda longitudinal.
II. a luz é uma onda eletromagnética, e o som, uma onda mecânica.
III. no ar, a velocidade com que a luz se propaga é menor que a do som.

Sobre as proposições anteriores, pode-se afirmar que
a) apenas I está correta.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
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2. (ifsul) Considerando os conteúdos estudados sobre Ondas e a sua propagação
em meios elásticos, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para as verdadeiras e
(F) para as falsas.

( ) O som é uma onda mecânica, pois necessita de um meio material para se
propagar.
( ) As ondas eletromagnéticas são, sempre, do tipo transversal.
( ) Ao sofrer reflexão, a onda luminosa refletida retorna ao meio de origem,
portanto a sua velocidade de propagação não se altera.
( ) A capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos é chamada de
polarização.
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A sequência correta é

a) V – F – F – V
b) V – V – F – V
c) F – V – V – F
d) V – V – V – F
e) F – F – F – V
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3. (Uece 2018) 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.
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.
e) Sempre um aumento na velocidade independentemente do meio.
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4. (Insper 2018) Algumas pessoas apreciam assistir a eventos
esportivos pela TV enquanto ouvem sua narração pelo rádio.

Entretanto, ocorre uma defasagem entre as recepções da imagem gerada pela TV e o
som emitido pelo rádio. Essa defasagem ocorre porque

8



a) as ondas de rádio são mecânicas, e as de TV são eletromagnéticas,
mas ambas viajam à mesma velocidade no ar; as ondas de rádio são refletidas pela ionosfera,
enquanto as de TV são refletidas por satélites artificiais mais distantes da superfície terrestre.
b) ambas as ondas são eletromagnéticas, vibram com a mesma frequência diferindo pelos seus
comprimentos de onda e pelas velocidades de propagação no ar; ambas são refletidas apenas
por satélites artificiais.
c) ambas são eletromagnéticas e, apesar de vibrarem com frequências diferentes, viajam no ar
com a mesma velocidade; as de rádio são refletidas pela ionosfera, enquanto as de TV são
refletidas por satélites artificiais mais distantes da superfície terrestre.
d) ambas as ondas são eletromagnéticas, mas, por vibrarem com frequências diferentes, viajam
no ar a velocidades diferentes, mesmo sendo ambas refletidas pela ionosfera.
e) as ondas de rádio são mecânicas e viajam no ar mais devagar do que as de TV, que são
eletromagnéticas, embora ambas sejam refletidas pela ionosfera.
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5. (Fatec 2019) Para explicar o efeito Doppler, um professor
do curso de Mecânica brinca com o uso de personagens de um desenho animado. Ele
projeta uma figura do carro de Fred Flintstone no episódio em que ele e Barney Rubble
eram policiais. A figura mostra a representação do carro visto de cima se deslocando para a
direita com velocidade constante em módulo. Na figura ainda, ele representa, em outra
perspectiva, as personagens Betty Rubble e Wilma Flintstone. Os círculos representam as
frentes de ondas sonoras de “YABBA DABBA DOO” emitidas pela sirene.
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Considere que as observadoras Betty Rubble e Wilma Flintstone
estejam em repouso na posição apresentada na figura.

Em relação ao som emitido do carro de Fred e Barney, é correto afirmar que
a) Wilma o escutará com uma frequência menor que a de Betty.
b) Wilma o escutará com uma frequência maior que a de Betty.
c) Betty o escutará mais intenso que Wilma.
d) Betty o escutará mais agudo que Wilma.
e) Betty o escutará mais alto que Wilma.
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6. (Uepg 2018) Em relação às propriedades das ondas sonoras,
assinale o que for correto.

01) O fenômeno da persistência do som, devido a múltiplas reflexões, é chamado de
ressonância.
02) A altura de uma nota musical está diretamente relacionada com a intensidade do som
produzido por um dado instrumento musical.
04) O efeito Doppler é um fenômeno que pode ocorrer apenas com ondas sonoras.
08) O som é transmitido pela vibração de átomos e moléculas que constituem um meio, por
isso, não pode se propagar no vácuo.
16) É possível para um observador distinguir a mesma nota musical produzida por um piano e
um violino, pois os sons produzidos possuem timbres diferentes.
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7. (Enem 2ª aplicação) As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um
conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas
existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas dó, ré,
mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a
nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta.

Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor
a) amplitude.
b) frequência.
c) velocidade.
d) intensidade.
e) comprimento de onda.
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8. (Enem PPL)

A faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na
tirinha é caracterizada como

a) visível.
b) amarela.
c) vermelha.
d) ultravioleta.
e) infravermelha.
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9. (Enem PPL) Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando
apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho.
Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que
se propaga.

O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda?
a) Amplitude.
b) Polarização.
c) Frequência.
d) Intensidade.
e) Velocidade.
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10. (Enem PPL) Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de
um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300
mil pessoas. O grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas de um
tsunami serem extremamente longas, com comprimento de onda de cerca de 200km. Isto é
muito maior que a espessura da lâmina de líquido, típica do Oceano Índico, que é de cerca
de 4km. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação toma-se

dependente de obedecendo à relação v = √𝑔𝑑 Nessa expressão, 𝑔 é a aceleração da
gravidade, que pode ser tomada como 10 m/s2.

SILVEIRA, F. L; VARRIALE, M. C. Propagação das ondas marítimas e dos tsunami. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 2, 2005
(adaptado).
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Sabendo-se que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é
o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas?

a) 1 min
b) 3,6 min
c) 17 min
d) 60 min
e) 216 min
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