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1) (Uepg)  Um inseto encontra-se flutuando em uma posição fixa na superfície de uma poça de água. Ele 
agita suas patas a cada 2  segundos produzindo ondas circulares que se propagam na superfície da água. 
Observa-se que cada onda demora 5  segundos para atingir a margem que se situa a 20 cm  do inseto. 

A partir do enunciado, assinale o que for correto.  

01) As ondas produzidas na água são exemplos de ondas transversais.     

02) A frequência das ondas produzidas pelo inseto é 2 Hz.    

04) O comprimento de onda da onda é 8 cm.     

08) O período das oscilações produzidas pelo inseto é 0,5 s.     

2) Analise as proposições: 

 I. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se 
propagar no segundo meio. 

 II. Na refração, a frequência da onda não se altera. 

 III. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode ou não variar. 

 IV. Na refração, a direção de propagação da onda pode mudar ou não. 

 V. Na refração, ocorre inversão de fase na onda. 
 

Podemos afirmar que: 

a) todas as afirmativas são verdadeiras. 

b) todas as afirmativas são falsas. 

c) apenas I, II e IV são verdadeiras. 

d) apenas I e V são verdadeiras. 

e) apenas IV e V são verdadeiras. 
 

3) (Ufv-mg) Duas cordas, de diâmetros diferentes, são unidas pelas extremidades. Uma pessoa faz vibrar a 
extremidade da corda fina, criando uma onda. 
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Sabendo-se que, a corda fina, a velocidade de propagação vale 2,0 m/s e o comprimento de onda é 20 cm, e 
que na corda grossa o comprimento de onda é 10 cm, calcule: 

a) a frequência de oscilação da corda fina; 

b) a frequência de oscilação da corda grossa; 

c) a velocidade de propagação da onda na corda grossa. 

4) (Faap-sp) Ondas mecânicas de frequência 100 Hz e velocidade de 400 m/s se propagam num meio A. Ao 
atingir um meio B, elas se refratam. Sabendo que o índice de refração do meio B em relação ao A é 0,8, 
determine a velocidade e o comprimento de onda no meio B. 

5) (Fuvest-sp) Provoca-se uma perturbação no centro de um recipiente quadrado contendo líquido, 
produzindo-se uma frente de onda circular. O recipiente tem 2 m de lado e a velocidade da onda é de 1,0 m/s. 
Qual das figuras melhor representa a configuração da frente de onda, 1,2 s após a perturbação? 

 

6) (Mack- sp) Um pulso se propaga em uma corda composta, tensa, conforme mostra a figura.  

 

O pulso vai da região de maior para a de menor densidade linear. Após o pulso passar pela junção O , o 
diagrama que mostra a correta configuração do pulso (ou pulsos) é: 
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7) (Ufrs) Dispõem-se de duas cordas flexíveis e homogenias de diferentes densidades que estão emendadas 
e esticadas. Quando uma onda periódica transversal se propaga de uma corda para outra: 

a) Alteram-se o comprimento de onda e a velocidade de propagação, mas a frequência da onda permanece a 
mesma. 

b) Alteram-se o comprimento de onda e a frequência, mas a velocidade de propagação da onda permanece a 
mesma. 

c) Alteram-se a velocidade de propagação e a frequência da onda, mas seu comprimento permanece o 
mesmo. 

d) Altera-se a frequência, mas o comprimento e a velocidade de propagação da onda permanecem iguais. 

e) Altera-se o comprimento de onda, mas a frequência e a velocidade de propagação da onda permanecem 
as mesmas. 

 

8) (Unifor-ce) As frentes de ondas planas na superfície da água mudam de direção ao passar de uma parte 
mais profunda de um tanque para outra mais rasa, como mostra o esquema a seguir: 

Se a velocidade de propagação das ondas é de 174 
cm/s na parte mais profunda, na parte mais 
rasa a velocidade, em centímetros por segundo, vale: 

a) 87 

b) 100 

c) 174 

d) 200 

e) 348 

O texto a seguir é comum às duas próximas questões: 

(Ufmg) - A figura é uma representação esquemática de propagação de ondas, na superfície da água de um 
tanque, de profundidade uniforme no sentido indicado pelas setas. AB é um obstáculo contendo uma fenda. 
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9) Quanto a velocidade de propagação v das ondas e sua frequência f é correto afirmar que: 

a) na região I, v e f são maiores do que na região II. 

b) na região I, v e f são menores do que na região II. 

c) na região II, f é maior e v é menor do que na região I. 

d) na região II, f é o mesmo e v é maior do que na região I. 

e) nas regiões I e II, v e f tem os mesmos valores. 

10) O fenômeno ondulatório que está representado na figura e que ocorre quando a onda passa pela fenda é: 

a) difração 

b) interferência 

c) polarização 

d) reflexão 

e) refração 

11) (Faema sp) Com o objetivo de simular as ondas no mar, foram geradas, em uma cuba de ondas de um 
laboratório, as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propagam de uma região mais funda 
(região 1) para uma região mais rasa (região 2). 

Sabendo que, quando as ondas passam de uma 
região para a outra, sua frequência de oscilação não 
se altera e considerando as medidas indicadas na 
figura, é correto afirmar que a razão entre as 
velocidades de propagação das ondas nas regiões 1 
e 2 é igual a: 

a) 1,6 

b) 0,4 

c) 2,8 

d) 2,5 

e) 1,2 

 

 

12) (Fgv) A figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários, um em direção ao outro 
sobre a mesma corda, que pode ser considerada ideal. 
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No momento em que houver sobreposição total, a disposição esperada para os pontos da corda estará 
melhor indicada por: 

a)  

 

 

b)  

 

 

c)  

 

 

d)  

 

 

 

e)  

 

 

13) (Ufba) A figura seguir mostra, esquematicamente, as 
frequências de ondas planas, geradas em uma cuba de ondas, 
em que duas regiões, nas quais a água tem profundidades 
diferentes, são separadas pela superfície imaginária S. As 
ondas são geradas na região 1, com frequência de 4 Hz, e se 
deslocam em direção à região 2. Os valores medidos no 
experimento, para as distancias entre duas cristas consecutivas 
nas regiões 1 e 2 valem respectivamente, 1,25 cm e 2,00 cm. 
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Com base nessas informações e na análise da figura, pode-se afirmar: 

(01) O experimento ilustra  o fenômeno da difração de ondas. 

(02) A frequência da onda na região II vale 4Hz. 

(04) O comprimento de onda, nas regiões I e II,  valem, respectivamente, 2,30cm e 4,00cm. 

(08) A velocidade da onda, na região II, é maior do que na região I. 

(16) Seria correto esperar-se que o comprimento de onda fosse menor nas duas regiões, caso a onda gerada 
tivesse frequência maior do que 4Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito: 1) 01 + 04 = 05     2) C     3) a) f = 10 Hz   b) f = 10 Hz   c) v = 1,0 m/s     4) v2 = 500 m/s e   2 = 5 
m     5) D     6) E     7) A     8) B     9) E     10) A     11) D     12) C          13) 02 + 08 + 16 = 26 

 

 

  


