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01.  (UERJ 2017) Sabe-se que, durante abalos sísmicos, a 
energia produzida se propaga em forma de ondas, em 
todas as direções pelo interior da Terra. Considere a 
ilustração a seguir, que representa a distância de 

1.200 km  entre o epicentro de um terremoto e uma 

estação sismológica. 
 

 
 

Nesse evento, duas ondas, P e S, propagaram-se com 

velocidades de 8 km s  e 5km s, respectivamente, no 

percurso entre o epicentro e a estação.  
 
Estime, em segundos, a diferença de tempo entre a 
chegada da onda P e a da onda S à estação sismológica.  

   
02.  (G1 - IFSUL 2017) Considerando o estudo sobre Ondas e os 

fenômenos ondulatórios, analise as afirmações abaixo.  
I.  No fenômeno da reflexão das ondas, o ângulo 

formado entre o raio de onda incidente e a reta 
normal à superfície, é sempre igual ao ângulo 
formado entre o raio de onda refletido e a reta 
normal à superfície.  

II.  No fenômeno da refração, a onda passa de um meio 
para outro, mas a sua velocidade não se altera, o que 
faz com que o seu comprimento de onda permaneça 
o mesmo.  

III.  No fenômeno da difração, as ondas têm a capacidade 
de contornar obstáculos ou fendas.  

IV.  No fenômeno da polarização das ondas, a direção de 
vibração é perpendicular à direção de propagação e 
ocorre com ondas longitudinais.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas  
(A)  I e II.        (C)  I e III. 
(B)  II, III e IV.      (D)  I, II e IV.  

03.  (UEPG 2017) Em relação às propriedades das ondas 
sonoras, assinale o que for correto.   
01. A frequência de uma onda sonora sofre mudança 

quando esta passa do ar para a água.    

02. O fenômeno do eco é produzido pela difração do som 
através de obstáculos.     

04. O som pode sofrer o efeito de difração.     
08. O fenômeno batimento ocorre quando ondas sonoras 

de frequências ligeiramente diferentes interferem 
entre si.     

16. As ondas sonoras podem ser polarizadas desde que as 
dimensões dos obstáculos sejam da mesma ordem de 
grandeza do seu comprimento de onda.    

   
04. (G1 - IFSUL 2016) 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.  

 
A sequência correta é  
(A)  V – F – F – V    
(B) V – V – F – V    
(C)  F – V – V – F    
(D)  V – V – V – F    

   
05.  (UEPG 2016) Com relação às ondas sonoras, assinale o que 

for correto.  
01.  A velocidade de propagação do som é sempre maior 

num meio líquido do que num meio sólido.    
02.  A velocidade do som em um gás aumenta com a 

elevação da temperatura do gás.    
04.  A intensidade de uma onda sonora está relacionada 

com a taxa de transporte de energia por unidade de 
área.    

08.  O fenômeno da polarização de uma onda não ocorre 
com as ondas sonoras.    

16.  O timbre é a característica do som que nos permite 
distinguir um som grave de um som agudo.    

   
06.  (IMED 2016) Na medida em que se aproximam da beira da 

praia, as ondas reduzem a sua velocidade de propagação. 
Isso ocasiona uma redução no comprimento da onda, 
deixando as cristas mais próximas. Além disso, outra 
consequência da redução da velocidade da onda é a 
mudança na direção de propagação das ondas, o que faz 
com que as ondas cheguem com velocidades 
perpendiculares à orla da praia. 
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Esse fenômeno ondulatório é entendido como:  
(A)  Reflexão.    
(B)  Refração.    
(C)  Interferência.    
(D)  Polarização.    
(E)  Difração.    

   
07.  (UPF 2016) Dos fenômenos ondulatórios listados abaixo, 

aquele que pertence exclusivamente às ondas 
eletromagnéticas é:  
(A)  Reflexão.    
(B)  Refração.    
(C)  Polarização.    
(D)  Interferência.    
(E)  Difração.    

   
08.  (ENEM 2016) O morcego emite pulsos de curta duração de 

ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após 
atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a 
respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus 
possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade 
do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos 
voltarem, bem como das pequenas variações nas 
frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. 
Essas características lhe permitem caçar pequenas presas 
mesmo quando estão em movimento em relação a si. 
Considere uma situação unidimensional em que uma 
mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de 
um morcego em repouso. 

 
A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, 
seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais 
alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?  
(A)  Intensidade diminuída, o tempo de retorno 

aumentado e a frequência percebida diminuída.    
(B)  Intensidade aumentada, o tempo de retorno 

diminuído e a frequência percebida diminuída.    
(C) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e 

a frequência percebida aumentada.    
(D)  Intensidade diminuída, o tempo de retorno 

aumentado e a frequência percebida aumentada.    
(E)  Intensidade aumentada, o tempo de retorno 

aumentado e a frequência percebida aumentada.     
09.  (ENEM 2016) Um experimento para comprovar a natureza 

ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da 
seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um 
forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua 
plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa 
refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois 
disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar 
a travessa refratária do forno, observou-se que havia três 
pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a 
travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do 
forno é ilustrada na figura. 

 

 
 

De acordo com a figura, que posições correspondem a dois 
pontos consecutivos da manteiga derretida?   
(A)  I e III    
(B)  I e V    
(C)  II e III    
(D)  II e IV    
(E)  II e V    

   
10.  (UFPA 2016) A luz e o som são considerados como ondas 

por transportarem energia sem haver transporte de 
matéria, no entanto têm características diferentes. A 
alternativa correta sobre essas duas ondas é:  
(A)  O SOM é uma onda Mecânica e pode ser Polarizado 

enquanto a LUZ é uma onda Eletromagnética e não 
pode ser polarizada.    

(B)  O SOM é uma onda Mecânica e não pode ser 
polarizado enquanto a LUZ é uma onda 
eletromagnética e pode ser polarizada.    

(C)  Tanto o SOM como a LUZ são ondas Eletromagnéticas 
e podem ser polarizadas.    

(D)  Tanto o SOM como a LUZ são ondas Mecânicas.    
(E)  Tanto o SOM como a LUZ são ondas Eletromagnéticas, 

mas nenhuma delas pode ser polarizada.    
   
11.  (ENEM 2016) Uma ambulância A em movimento retilíneo e 

uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. A 
sirene emite um som de frequência constante Af . O 

desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela 
ambulância. 

 
O observador possui um detector que consegue registrar, no 
esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada 
em função do tempo of (t), antes e depois da passagem da 

ambulância por ele. 

 
 

Qual esboço gráfico representa a frequência of (t) 

detectada pelo observador?  
(A) 
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 (B) 

     
 (C) 

     
 (D) 

     
 (E) 

     
   
12.  (ACAFE 2016) O diapasão é um instrumento de metal em 

forma de Y  que emite um tom puro quando percutido. É 
um método básico, rápido e de baixo custo, porém, 
permite apenas a avaliação subjetiva da audição, devendo 
ser associado a exames físico-otorrinolaringológicos do 
paciente. 

 
Assinale a alternativa correta que indica batimentos com 
dois diapasões.  
(A)  Quando os dois tiverem a mesma frequência.    
(B) Quando os dois tiverem frequências ligeiramente 

diferentes.    
(C)  Quando os dois vibrarem em ressonância.    
(D)  Quando a amplitude de vibração de um for maior que 

do outro.    
13.  (G1 - IFSUL 2016) Baseado nos conceitos e fenômenos 

ondulatórios é correto afirmar que  
(A)  as ondas sonoras não sofrem refração, pois o som se 

propaga apenas no ar.    
(B)  a frequência de uma onda que se propaga na 

superfície da água aumenta quando a profundidade 
da água aumenta.    

(C)  o som é uma onda mecânica e como tal não pode sofrer 
difração, pois esse é um fenômeno exclusivo das ondas 
eletromagnéticas.    

(D)  a frequência do som percebida por um observador 
em movimento em relação à fonte é diferente da 
frequência do som emitida pela fonte.    

   
14.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) Nas rodovias, é comum motoristas 

terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água 
empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização 
horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o 
motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros 
polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo 
de polarização dessas lentes. 

 
Quais são as lentes que solucionam o problema descrito?  
(A) 

     
 (B) 

     
 (C) 

     
 (D) 

     
 (E) 

    
15.  (FUVEST 2017) A figura representa uma onda harmônica 

transversal, que se propaga no sentido positivo do eixo x, 

em dois instantes de tempo: t 3 s=  (linha cheia) e 

t 7 s=  (linha tracejada). 
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Dentre as alternativas, a que pode corresponder à 
velocidade de propagação dessa onda é  
(A)  0,14 m s     

(B)  0,25m s     

(C)  0,33 m s     

(D)  1,00 m s     

(E)  2,00 m s     

   
16.  (MACKENZIE 2017) Um pescador observa que seu barco 

oscila na direção vertical, para baixo e para cima 200 vezes 
em 50 s. O período de uma oscilação do barco é  
(A)  4,0 s    
(B)  2,0 s    
(C)  1,0 s    
(D)  0,50 s    
(E)  0,25 s    

   
17.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) 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.    

   
 
 
 
 
 
 
 
18.  (G1 - col. naval 2016) Um certo submarino, através do seu 

sonar, emite ondas ultrassônicas de frequência 28 kHz, 

cuja configuração é apresentada na figura abaixo: 
 

 
 

Em uma missão, estando em repouso, esse submarino 
detectou um obstáculo a sua frente, medido pelo retorno 

do sinal do sonar 1,2 segundos  após ter sido emitido. 

 
Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da 
onda sonora nessa água e a distância em que se encontra o 
obstáculo valem, respectivamente:  
(A)  340 m s  e 460 m .    

(B)  340 m s  e 680 m .    

(C)  340 m s  e 840 m .    

(D)  1400 m s  e 680 m .    

(E)  1400 m s  e 840 m .    

   
19.  (Mackenzie 2015)   
 

 
 

O gráfico acima representa uma onda que se propaga com 

velocidade constante de 200 m /s. 

 

A amplitude (A), o comprimento de onda ( )λ  e a 

frequência (f) da onda são, respectivamente,  

(A)  2,4 cm ; 1,0 cm ; 40 kHz     

(B)  2,4 cm ; 4,0 cm ; 20 kHz     

(C)  1,2 cm ; 2,0 cm ; 40 kHz     

(D)  1,2 cm ; 2,0 cm ; 10 kHz     

(E)  1,2 cm ; 4,0 cm ; 10 kHz     

   
 
 
 
 
20.  (G1 - IFSUL 2015) Quando jogamos uma pedra em um lago 

de águas calmas, são produzidas ondas periódicas que 
percorrem 5 m em 10 s. 

 
Sendo a distância entre duas cristas sucessivas igual a 
40 cm , teremos que a frequência e a velocidade de 

propagação dessas ondas são, respectivamente, iguais a  

(A)  1,25Hz  e 0,50 m s.    

(B)  0,8 Hz  e 0,50 m s.    

(C)  1,25Hz  e 2,00 m s.    

(D)  0,8 Hz  e 2,00 m s.    

   
21.  (ESPCEX (AMAN) 2015) Uma das atrações mais 

frequentadas de um parque aquático é a “piscina de 
ondas”. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda 
que se propaga na superfície da água da piscina em um 
dado instante. 
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Um rapaz observa, de fora da piscina, o movimento de seu 
amigo, que se encontra em uma boia sobre a água e nota 
que, durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e 
para baixo e que, a cada 8 segundos, o amigo está sempre 
na posição mais elevada da onda. 
 
O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas 
periódicas. Com base nessas informações, e 
desconsiderando as forças dissipativas na piscina de ondas, 
é possível concluir que a onda se propaga com uma 
velocidade de  

(A)  0,15 m /s     

(B)  0,30 m /s     

(C)  0,40 m /s     

(D)  0,50 m /s     

(E)  0,60 m /s     

   
22. (UFPR 2017) Num estudo sobre ondas estacionárias, foi 

feita uma montagem na qual uma fina corda teve uma das 
suas extremidades presa numa parede e a outra num alto-
falante. Verificou-se que o comprimento da corda, desde a 
parede até o alto-falante, era de 1,20 m . O alto-falante foi 

conectado a um gerador de sinais, de maneira que havia a 
formação de uma onda estacionária quando o gerador 

emitia uma onda com frequência de 6 Hz, conforme é 

mostrado na figura a seguir. 
 

 
 

Com base nessa figura, determine, apresentando os 
respectivos cálculos:  
(A)  O comprimento de onda da onda estacionária.  
(B)  A velocidade de propagação da onda na corda.  

   
23.  (UECE 2017) Uma corda de 60 cm , em um violão, vibra a 

uma determinada frequência. É correto afirmar que o 
maior comprimento de onda dessa vibração, em cm , é  

(A)  60.    
(B)  120.    
(C)  30.    
(D)  240.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Adote os seguintes valores quando necessário: 

 

Módulo da aceleração da gravidade 2
(g) 10 m s

−=   

1quilogram a-força (kgf) 10 N=  

1cal 4 J=  

1cv 740 W=  

3
1tonelada 10 kg=  

5 2
1atm 1 10 N m

−=    

  
24.  (PUCSP 2017) Considere um sistema formado por duas 

cordas elásticas diferentes, com densidades lineares 1  e 

2,  tal que 1 2.    Na corda de densidade linear 1μ  é 

produzido um pulso que se desloca com velocidade 
constante e igual a v,  conforme indicado na figura abaixo.  

 

 
 

Após um intervalo de tempo t,  depois de o pulso atingir 

a junção das duas cordas, verifica-se que o pulso refratado 
percorreu uma distância 3  vezes maior que a distância 

percorrida pelo pulso refletido. 
 
Com base nessas informações, podemos afirmar, 
respectivamente, que a relação entre as densidades 
lineares das duas cordas e que as fases dos pulsos refletido 
e refratado estão corretamente relacionados na 
alternativa:  

 
(A)  1 23 , =    o pulso refletido sofre inversão de fase 

mas o pulso refratado não sofre inversão de fase.    

(B)  1 23 , =    os pulsos refletido e refratado não 

sofrem inversão de fase.    

(C)  1 29 , =    o pulso refletido não sofre inversão de 

fase mas o pulso refratado sofre inversão de fase.    
(D)  1 29 , =    os pulsos refletido e refratado não 

sofrem inversão de fase.    
   
25.  (UFRGS 2016) A figura abaixo representa uma onda 

estacionária produzida em uma corda de comprimento 

L 50cm .=  

 

 
 

Sabendo que o módulo da velocidade de propagação de 

ondas nessa corda é 40m s, a frequência da onda é de  

(A)  40Hz.    

(B)  60Hz.    

(C)  80Hz.    

(D)  100Hz.    
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(E)  120Hz.    

   
26. (EFOMM 2016) Um diapasão com frequência natural de 

400 Hz  é percutido na proximidade da borda de uma 

proveta graduada, perfeitamente cilíndrica, inicialmente 
cheia de água, mas que está sendo vagarosamente 
esvaziada por meio de uma pequena torneira na sua parte 
inferior. Observa-se que o volume do som do diapasão 
torna-se mais alto pela primeira vez quando a coluna de ar 
formada acima d’água atinge uma certa altura h. O valor de 
h, em centímetros, vale 

 

Dado: velocidade do som no ar Somv 320 m s=   

(A)  45    
(B)  36    
(C)  28    
(C)  20    
(D)  18    

   
27.  (UDESC 2015) Dois tubos sonoros de mesmo comprimento 

se diferem pela seguinte característica: o primeiro é aberto 
nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das 
extremidades. Considerando que a temperatura ambiente 

seja de 20 C  e a velocidade do som igual a 344 m /s, 

assinale a alternativa que representa a razão entre a 
frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo 
tubo.  
(A)  2,0    
(B)  1,0    
(C)  8,0    
(D)  0,50    
(E)  0,25    

   
28.  (ENEM PPL 2015) Em uma flauta, as notas musicais 

possuem frequências e comprimentos de onda ( )  muito 

bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um 
tubo de comprimento L, que representa de forma 
simplificada uma flauta, em que estão representados: em A 
o primeiro harmônico de uma nota musical (comprimento 

de onda A ),  em B seu segundo harmônico (comprimento 

de onda B)  e em C o seu terceiro harmônico 

(comprimento de onda C),  onde A B C.      

 

 
 

Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento 
de onda da oscilação que forma o próximo harmônico?  

(A)  
L

4
    

(B)  
L

5
    

(C)  
L

2
    

(D)  
L

8
    

(E)  
6L

8
    

   
29.  (G1 - IFBA 2014) Fisicamente, um violão é um conjunto de 

cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela 
força correta, emitem um som cuja frequência 
corresponde ao primeiro harmônico da corda, também 
conhecido como som fundamental. Considere uma dessas 

cordas com densidade linear de 2
10 kg/m

−  cuja parte 

vibrante é de 55 cm  de comprimento, tensionada por 

uma força de 144 N. Observando os valores das 

frequências na tabela abaixo, qual nota, aproximadamente, 
essa corda emitirá? 

 
Tabela de frequências do primeiro harmônico emitidas 
pelas cordas de um violão afinado 

 

Corda Nota Frequência 
1 Mi (E) 329,65Hz  

2 Si (B) 246,95Hz  

3 Sol (G) 196,00 Hz  

4 Ré (D) 146,85Hz  

5 Lá (A) 110,00 Hz  

6 Mi (E) 82,40 Hz  

  
(A)  Mi    
(B)  Si    
(C)  Sol    
(D)  Ré    
(E)  Lá    

   
30.  (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)  85,0 cm e 21,3 cm.     
(D)  85,0 cm e 42,5 cm.     
(E)  85,0 cm e 127,0 cm.    
 

 



 
 
 

2018\FIS\TD\REC/EM-TD-REC-2-M-T-FIS-01147-REG-EBS-EGS-CHICÃO-26-06-18 

 
 

 
 

TD de Física - Recuperação Paralela 
2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 

 

7 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 C  D  B  A A B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B D A B E E E D A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D  B D E D A C E C 
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03.  04 + 08 = 12. 
05. 02 + 04 + 08 = 14. 
07. ANULADA 
22.  

(A)  Comprimento de onda :λ  

O comprimento de onda na corda é obtido através da 
contagem de cada onda completa na figura 
relacionando com o comprimento total da corda. 

1,20 m
0,40 m

3
 =  =   

 
(B)  Velocidade de propagação da onda na corda: 

 v f v 0,40 m 6 Hz v 2,4 m s=    =   =     

 
Anotações: 

 
 
 
 
 
 


