
 ONDAS.REVISÃO l.                          
1)(Fuvest) Ondas circulares propagam-se na 

superfície da água de um grande tanque. 

Elas são produzidas por uma haste, cuja 

extremidade P, sempre encostada na água, 

executa movimento harmônico simples 

vertical, de frequência 0,5 Hz. Calcular:           

I) Quanto tempo (período), que se gasta o 

ponto P, para uma oscilação completa.                    

ll) Se as cristas de duas ondas adjacentes 

distam entre si 2,0 cm, qual a velocidade de 

propagação dessas ondas? 

2)O forno de micro-ondas é uma cavidade 
ressonante, onde as ondas assumem um 
padrão estacionário. Um forno de micro-
ondas tem em sua porta uma grade junto ao 
vidro, com espaços vazios menores que o 
comprimento de onda das micro-ondas, a fim 
de não permitir que essas ondas atravessem 
a porta. Supondo que a frequência   dessas 
micro-ondas é de 2,45 GHz   e a velocidade de 
propagação de uma onda eletromagnética é 
de 3 .108 m/s. Calcular o comprimento das 
micro-ondas.  
 

3)(Fuvest) Um vibrador produz, numa 

superfície líquida, ondas de comprimento 5,0 

cm que se propagam à velocidade = 3,0 cm/s.  

I) Calcular a superfície das ondas.  

ll) Caso o vibrador aumente apenas sua 

amplitude de vibração, o que ocorre com a 

velocidade de propagação, o comprimento e 

a frequência das ondas? 

4)(Fuvest) Uma roda, contendo em sua borda 

20 dentes regularmente espaçados, gira 

uniformemente dando 5 voltas por segundo. 

Seus dentes se chocam com uma palheta 

produzindo sons que se propagam a 340 m/s.  

Calcular: I) A frequência do som produzido.  

ll) O  comprimento de onda do som produzido.  

 

5)(Unicamp) Ondas planas, propagam-se de 

um meio 1 para um meio 2. No meio 1, as 

ondas tem velocidade v1 = 8,0 cm/s e o 

comprimento de λ1 = 4,0 cm.  Após atingirem 

a superfície de separação com o meio 2, 

passam a ter comprimento λ2 = 3,0 cm. 

Calcular a velocidade de propagação das 

ondas no meio 2.  

6)(Fuvest) Um trem de ondas periódicas, 

percorre o meio 1, chega a interface com o 

meio 2 e penetra nele, sofrendo refração. O 

comprimento de onda no meio 1 é λ1 = 1,5 cm 

e no meio 2 é λ2 = 2,0 cm.  

l) Das grandezas físicas: velocidade de 

propagação, frequência e período, quais 

conservam o mesmo valor nos dois meios? 

ll) Se a frequência das ondas é igual a 10 Hz 

no meio 1, qual a velocidade de propagação 

no meio 2? 

7)(PUC) Uma fonte emite uma onda sonora de 

frequência 500 Hz, próximo a  superfície de 

um lago, e ela sofre uma refração na água. 

Calcular seu comprimento de onda no ar e na 

água, admitindo que as velocidades dessa 

onda no ar e na água sejam, respectivamente 

340 m/s e 1500 m/s.  

8)(PUC)  O ouvido humano é capaz de 

perceber ondas sonoras de frequências entre 

20 Hz e 20000 Hz aproximadamente. 

Entretanto, sabe-se que alguns animais são 

capazes de perceber ondas longitudinais de 

frequências maiores, ou ultra-sons. Um 

cachorro, por exemplo, pode perceber ultra-

sons de até 50000 Hz. A partir dessas 

informações responda as seguintes 

perguntas: l)Se um apito produzir, no ar, 

ondas longitudinais de comprimento 10 mm, 

por quem elas serão ouvidas? Justifique.  

ll) Sabendo-se que duas ondas sonoras são 

distinguidas pelo cérebro quando chegam ao 

ouvido  separadas por um intervalo de tempo 

maior ou igual que 0,1 segundos. Qual a 

distância mínima entre uma 

pessoa e um obstáculo, 

para que ela ouça o eco de 

sua própria voz. V( som no 

ar)= 340 m/s.  

9) (Mackenzie-SP) A figura 

mostra uma onda 

transversal periódica, que 

se propaga com 

velocidade v1 = 8 m/s em uma corda AB, cuja 

densidade linear é µ1. Esta corda está ligada 

a uma outra BC, cuja densidade é 2, sendo 

que a velocidade de propagação da onda 

nesta segunda corda é v2 = 10 m/s. 

Calcular o comprimento de onda quando a 

onda se propaga na corda BC . 

10)O radar foi uma das descobertas da 

Segunda Guerra Mundial atribuída aos 

britânicos que definiu as estratégias de 

defesa e de batalhas aéreas. O 

funcionamento do radar consiste em emitir 

ondas eletromagnéticas, geralmente na 

frequência do rádio, contra um avião e medir 

o tempo de retorno da onda refletida para 

calcular a distância em que está esse avião. 

Supondo que, numa situação de combate, 

uma onda eletromagnética de frequência 

f=15 × 105Hz e comprimento de onda            

ƛ= 200m , levou, entre sua emissão e 

detecção, 8 × 10−5s,a Calcular a distância que 

está o avião inimigo em relação ao radar? 

(Despreze qualquer atraso na reflexão da 

onda pelo avião). 

 

 



11.) Os morcegos são cegos. Para se 

guiarem eles emitem um som na faixa de 

frequências ultrassônicas que é refletido 

pelos objetos, no fenômeno conhecido como 

eco, e processado, permitindo a 

determinação da distância do objeto. 

Considerando que a velocidade do som no ar 

é de 340 m/s e sabendo que o intervalo 

temporal entre a emissão do grito e o seu 

retorno é de 1,0·10-2 s.Calcular a distância na 

qual um objeto se encontra do morcego . 

12)O SONAR (sound navigation and ranging) 

é um dispositivo que, instalado em navios e 

submarinos, permite medir profundidades 

oceânicas e detectar a presença de 

obstáculos. Originalmente foi desenvolvido 

com finalidades bélicas durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939- 1945). Para permitir a 

localização de submarinos e outras 

embarcações do inimigo, O seu princípio é 

bastante simples, encontrando-se ilustrado 

na figura abaixo. Inicialmente é emitido um 

impulso sonoro por um dispositivo instalado 

no navio, A sua frequência dominante é 

normalmente de 10 kHz a 40kHz. O sinal 

sonoro propaga-se na água em todas as 

direções até encontrar um obstáculo. O sinal 

sonoro é então refletido (eco) dirigindo-se 

uma parte da energia de volta para o navio 

onde é detectado por um hidro fone. Acerca 

do assunto tratado no texto analise a 

seguinte situação-problema: Um submarino 

é equipado com um aparelho denominado 

sonar, que emite ondas sonoras de 

frequência 40.000 Hz. A velocidade de 

propagação do som na água é de 1.600 m/s. 

Esse submarino, quando em repouso na 

superfície, emite um sinal na direção vertical 

através do oceano e o eco é recebido após 

0,80s. A profundidade do oceano nesse local 

e o comprimento de ondas do som na água. 

Em metros, são, respectivamente:                                                        

A) 640m e 4.10-2 m          B) 620m e 4.10-2m   ) 

C)630m e 4,5.10-2 m   )                                      

D) 610m e 3,5.10-2  m      E)600m, 3.10-2           

      13).  Um menino 

caminha pela praia arrastando uma vareta. 

Uma das pontas da vareta encosta na areia e 

oscila, no sentido transversal à direção do 

movimento do menino, traçando no chão 

uma curva na forma de uma onda. Uma 

pessoa observa o menino e percebe que a 

frequência de oscilação da ponta da vareta 

encostada na areia é de 1,2 Hz e que a 

distância entre dois máximos consecutivos 

da onda formada na areia é de 0,80 m. 

Calcular a velocidade do menino.(km/h)                              

14)FUVEST) O som de um apito é analisado 
com o uso de um medidor que, em sua tela, 
visualiza o padrão apresentado na figura a 
seguir. O gráfico representa a variação da 
pressão que a onda sonora exerce sobre o 
medidor, em função do tempo, em micro 
segundos (μs)     (1μs = 1 x10 – 6 s). 
Analisando a tabela de intervalos de 
frequências audíveis, por diferentes seres 
vivos, conclui-se que esse apito pode ser 
ouvido apenas por:                                                                            
a) seres humanos e cachorros                        
b) seres humanos e sapos                                                        
c) sapos, gatos e morcegos                            
d) gatos e morcegos                                         
e) morcego 

 

15)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 
P=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.( O calor específico do líquido 
utilizado na simulação é de C=3,6 J/(g · ºC) 

 


