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1 - Ao ouvir um piano e um violão emitindo a mesma nota musical, consegue-se

diferenciar esses instrumentos um do outro.

Essa diferenciação se deve principalmente ao(a)

a) intensidade sonora do som de cada instrumento musical.

b) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais.

c) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical

d) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam

diferentes.

e) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos

musicais.
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2 - Um pescador observa que seu barco oscila na direção vertical, para baixo
e para cima 400 vezes em 10 s . Qual o período de uma oscilação do barco?
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3 - Em um tubo sonoro de 1,5 m de comprimento e de extremidade fechada, forma-
se uma onda sonora, como mostrado na figura abaixo. Considerando a velocidade
do som no ar igual a 340 m/s, podemos afirmar que a frequência do som emitido
pelo tubo é:

a) 100 Hz
b) 150 Hz
c) 170 Hz
d) 200 Hz
e) 340 Hz
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4 - Um tubo sonoro aberto, de comprimento igual a 0,75m. Sabendo que o tubo
sonoro aberto está no terceiro harmônico, e a velocidade de propagação do som,
no ar do tubo, é de 340 m/s. Determine a sua frequência.
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5 - Um tubo fechado, de 0,4 m de comprimento, está emitindo som. Considerando-
se a velocidade do som, no ar do tubo, igual a 340 m/s, pede-se a freqüência do 
som do:

A) primeiro harmônico

B) quarto harmônico
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6 - Qual é a freqüência de uma onda que se propaga em um líquido, com
velocidade de módulo 10 cm/s, sabendo-se que o seu comprimento de onda é 2
cm?


