
REVISÃO ONDAS II. 

1)Estima-se que hoje em dia o Brasil tenha 
cerca de 160 milhões de telefones celulares 
em operação. Esses aparelhos tão populares 
utilizam a radiação na frequência das micro-
ondas para enviar e receber as informações 
das chamadas telefônicas.                                           
a) A empresa Darkness de telefonia opera a 
uma frequência de 850 MHz. Calcule o 
comprimento de onda utilizado pela 
operadora de telefonia, sabendo que as 
ondas eletromagnéticas se propagam com a 
velocidade da luz (c = 3,0 × 108m/s)  .                    
b) Considere um aparelho celular que emite 1 
W de potência quando em funcionamento. 
Um grupo de pesquisadores deseja estudar 
o quanto esse aparelho celular provoca de 
aquecimento na cabeça dos seus usuários. 
Para tanto, realizam uma simulação num 
laboratório: enchem uma bexiga de festa, de 
massa desprezível, com um dado líquido, tal 
que o conjunto (bexiga +líquido) tenha 
massa de 2 kg. Em seguida, ligam o telefone 
celular, encostado no conjunto, pelo tempo 
total de 9 minutos. Faça uma estimativa da 
elevação da temperatura do conjunto, após 
esse intervalo de tempo, considerando que a 
potência emitida pelo aparelho celular seja 
absorvida pelo conjunto. Dado: O calor 
específico do líquido utilizado na simulação 
é de C=3,6 J/(g · ºC) 

2) (FGV/RJ-2014.1) – A intensidade do som, 
representada por  I , é a potência do som por 
unidade de área de uma superfície e é 
medida na unidade W/m2. A intensidade mais 
baixa que o ser humano ainda consegue 
ouvir é I0= 10−12 W/m2.Quando ouvimos um 
som de intensidade I , o nível sonoro, 
representado por β , é o número dado por     
β = 10.log I / I 0 cuja unidade chama-se 
decibel (db).Certo dia, na Rua São Clemente 
no Rio de Janeiro, ao meio dia, foi medida a 
intensidade sonora do tráfego de veículos de     
10−4 W/m2.Calcular, o nível sonoro db:      
a)100 .     b) 80.     c) 60       d) 40 .      e) 90 . 

3). A legislação brasileira proíbe o uso de 
buzinas em regiões próximas a hospitais, 
escolas e dentro de túneis. Se um motorista 
buzinar dentro de um túnel com um nível de 
intensidade sonora igual a 90dB, 
considerando que a intensidade padrão do 
túnel o LSA. Se 10 motoristas buzinarem 
dentro de um túnel, simultaneamente, com 
mesma intensidade sonora, qual será o nível 

de intensidade sonora dentro do túnel ?     
(I0= 10−12 W/m2  )  ( β = 10.log I / I 0    )                                        

4) Durante um show, a intensidade sonora 
nas proximidades do palco era de 
aproximadamente 1W/m2. Sabendo que a 
intensidade mínima para a audição humana é 
de 10 – 12 W/m2, determine o nível de 
intensidade sonora na região do palco:                                                               
a) 80 dB    b) 130 dB   c) 110 dB    d) 120 dB   
e) 90 dB (I0= 10−12 W/m2 ) ( β = 10.log I / I 0  )   

5) Durante um jogo de futebol, a intensidade 
sonora é próxima de 80 dB. Supondo que, no 
momento do gol, a intensidade sonora torne-
se 1000 vezes maior. Qual é o valor do nível 
sonoro, em dB, no momento do gol?  
Sabendo que a intensidade mínima para a 
audição humana é de I0= 10−12 W/m2 .              
( β = 10.log I / I 0  )                                                                                                                                                             
a) 85 dB         b) 185 dB     c) 110 dB                   
d) 100 dB       e) 90 dB                                                         
6)De acordo com uma tabela de níveis de 
intensidade sonora, o nível de intensidade 
medido para pessoas em conversação 
normal e a 1 m de distância é de 60 dB. 
Sabendo que a intensidade mínima 
percebida pelo ouvido humano é de 10 -

12 W/m2, determine a intensidade sonora da 
voz de uma pessoa em conversação normal 
em W/m2. ( β = 10.log I / I 0  )                                                                                                                                                             
a) 10 – 2         b)10 – 5           c)10 – 7           d)10 – 1          

e)10 – 6 

7)A uma certa distância de uma fonte sonora, 
que produz um som de propagação uniforme 
no espaço, a intensidade sonora 
corresponde a 0,2 W/m2. Sabendo que a 
potência da fonte é constante e vale 10 W, 
determine a distância entre a fonte e o ponto 
de marcação do valor da intensidade.            
a) 1 m         b) 2 m           c) 4 m             d) 5 m         
e) 15 m( I = P/4πr2 ) 
8)Um carro se aproxima de um observador, 
em repouso, com velocidade 108 km/h. O 
ronco do motor possui frequência de 3100 
Hz. Adotando a velocidade do som igual a 
340 m/s, encontre a frequência aparente 
percebida pelo observador.(kHz)                                                             
a) 2,1.    b) 2,5 .   c) 3,9.        d) 2,9.      e) 3,4.                                                                                            

9). Um trem bala passa apitando pela 
plataforma de uma estação. Uma pessoa que 
esta parada na plataforma ouve o silvo com 
frequência de 450Hz. Após a passagem do 
trem, a frequência do apito parece cair para 
300Hz. Qual a velocidade com que o trem 
bala anda? Considera velocidade do som 
igual a 340m/s. 

10)(Fuvest) considere uma corda de violão 
com 50 cm de comprimento, que está afinada 
para vibrar com frequência fundamental de 
500 Hz.  
l) Calcular a velocidade de propagação da 
onda nessa corda. 
ll) Se o comprimento da corda for reduzido à 
metade, qual a nova frequência do som 
emitido.    
11)Calcular a   frequência fundamental do 
som produzido por uma corda vibrante de 
L=1 m de comprimento, submetida a uma 
força tensora de intensidade de T = 400 N,  e 
de     µ = 0,01 Kg/m de densidade linear.   
Dados:   

 

 

 



12)(UNIFESP) A  figura representa uma 
configuração de ondas estacionárias 
produzida num laboratório didático com uma 
fonte oscilante ;  l) sendo  d = 12 cm a 
distância entre dois nós sucessivos, qual o 
comprimento da onda que se propaga no 
fio?       ll) o conjunto P de cargas que 
traciona o fio tem massa  m= 180 g (0,18 Kg). 
Sabe-se que a densidade linear do fio é         
µ = 5,0 . 10-4 Kg/m.  Determine a frequência 
de oscilação da fonte. Dados:  g = 10 m/s2  .  

velocidade de propagação de uma onda 
numa corda:   

 

 

 

 

13) UFPR-2014. - Um órgão é um instrumento 
musical composto por diversos tubos 
sonoros, abertos ou fechados nas 
extremidades, com diferentes comprimentos. 
Num certo órgão, um tubo A é aberto em 
ambas as extremidades e possui uma 
frequência fundamental de   200 Hz. Nesse 
mesmo órgão, um tubo B tem uma das 
extremidades aberta e a outra fechada, e a 
sua frequência fundamental é igual à 
frequência do segundo harmônico do tubo A. 
Considere a velocidade do som no ar igual a 
340 m/s. Os comprimentos dos tubos A e B 
são, respectivamente: a) 42,5 cm e 31,9 cm.  
b) 42,5 cm e 63,8 cm.  c) 85cm e 21,3 cm.                  
d) 85 cm e 42,5 cm   e) 85 cm e 127 cm                                                                                                                            

14)-(CESGRANRIO-RJ) O maior tubo do 
órgão de uma catedral tem comprimento de 
10m; o tubo menor tem comprimento de 
2cm. Os tubos são abertos, a velocidade do 
som no ar é 340m/s. Quais são os valores 
extremos de frequências sonoras que o 
órgão pode emitir, sabendo-se que os tubos 

ressoam no fundamental?  

15). O som é uma onda mecânica que se 

propaga no ar com uma velocidade variável, 

conforme a temperatura local. Supondo que 

em um lugar essa velocidade seja 340m/s. Se 

um alto-falante, ao vibrar sua membrana 

neste local, emite 1 250 pulsos por segundo: 

a) Determine a frequência de vibração da 
membrana, em Hertz;                                                                     
b) Determine o período de vibração;                                                                                                                  
c) Determine o comprimento de onda da 
onda sonora, em metros;                                                                               
d) Sabendo-se que a velocidade do som no 
ar varia com a temperatura segunda a 
relação V=330+0,61T  , sendo T em graus 
Celsius e a velocidade em metros por 
segundo. Qual a temperatura local? 
Sabendo-se que a velocidade do som no 
local é 340m/s, podemos utilizar a equação e 
resolvê-la: 

16)-(UNICAMP-SP) O nível sonoro S é 

medido em decibéis (dB) de acordo com a 

expressão β = (10. log (I/Io), onde I é a 

intensidade da onda sonora e                      

Io = 10-12 W/m2 é a intensidade de referência 

padrão correspondente ao limiar da audição 

do ouvido humano. Numa certa construção, 

o uso de proteção auditiva é indicado para 

trabalhadores expostos durante um dia de 

trabalho a um nível igual ou superior a 85 dB. 

O gráfico a seguir mostra o nível sonoro em 

função da distância a uma britadeira em 

funcionamento na obra.   a) A que distância 

mínima da britadeira os trabalhadores 

podem permanecer sem proteção auditiva? 

b) A frequência predominante do som 

emitido pela britadeira é de 100 Hz. Sabendo-

se que a velocidade do som no ar é de    

v=340 m/s, qual é o comprimento de onda 

para essa frequência?                                               

c) Qual é a intensidade da onda sonora 

emitida pela britadeira a uma distância de   

50 m? 

 

7) Um turista, observando o mar de um navio 

ancorado, avaliou em 10 metros a distância 
entre as cristas das ondas que se sucediam. 
Além disso, constatou que se escoaram 50 
segundos até que passassem por ele 19 
cristas, incluindo nessa contagem tanto a 
que passava no instante em que começou a 
marcar o tempo como a que passava por ele 
quando terminou. Efetuando os cálculos 
adequadamente, ele concluiu, corretamente, 
que a velocidade de propagação dessas 
ondas valia:   a) 3,6 m/s.     b) 45 m/s    c) 2,5 
m/s.  d) 3,0m/s.  e) 1,9 m/s. 

12) As qualidades fisiológicas do som são: 

altura, intensidade e timbre. 

I. A altura é a qualidade que permite 

distinguir um som forte de um som fraco de 

mesma frequência. 

II. Intensidade é a qualidade que permite 

distinguir um som agudo de um som grave. 

III. Timbre é a qualidade que permite 

distinguir dois sons de mesma altura 

emitidos por fontes diferentes. 

a) Somente I é correta.      b) Somente II é correta.     

c) Todas estão corretas.       d) I e II estão corretas. 

e) Somente III é correta. 

 


