Física nos Vestibulares

Prof. Ricardo Bonaldo Daroz

Ondulatória
1. (Unesp 2016) Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de
suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas
transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado
instante posterior ao acionamento do oscilador e um ponto P que descreve um movimento
harmônico vertical, indo desde um ponto mais baixo (vale da onda) até um mais alto (crista da
onda).

Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 m / s e que
a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P, em
m / s, quando ele vai de um vale até uma crista da onda no menor intervalo de tempo possível
é igual a
a) 4.
b) 8.
c) 6.
d) 10.
e) 12.
2. (Unicamp 2016) Um osciloscópio é um instrumento muito útil no estudo da variação
temporal dos sinais elétricos em circuitos. No caso de um circuito de corrente alternada, a
diferença de potencial (U) e a corrente do circuito (i) variam em função do tempo.
Considere um circuito com dois resistores R1 e R2 em série, alimentados por uma fonte de
tensão alternada. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor observada na tela do
osciloscópio é representada pelo gráfico abaixo. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a
amplitude e a frequência da onda que representa a diferença de potencial nos terminais do
resistor de maior resistência são, respectivamente, iguais a
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a) 4 V e 2,5 Hz. .
b) 8 V e 2,5 Hz.
c) 4 V e 400 Hz. .
d) 8 V e 400 Hz.
3. (Unesp 2016) Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de
vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em suas duas extremidades foi
parcialmente imerso em um recipiente com água e o diapasão vibrando foi colocado próximo
ao topo desse tubo, conforme a figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi
ajustado movendo-o verticalmente. Verificou-se que o menor valor de L, para o qual as ondas
sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo, foi de 10 cm,
conforme a figura 2.

Considerando a velocidade de propagação do som no ar igual a 340 m s, é correto afirmar
que a frequência de vibração do diapasão, em Hz, é igual a
a) 425.
b) 850.
c) 1.360.
d) 3.400.
e) 1.700.
4. (Unicamp 2015) O primeiro trecho do monotrilho de São Paulo, entre as estações Vila
Prudente e Oratório, foi inaugurado em agosto de 2014. Uma das vantagens do trem utilizado
em São Paulo é que cada carro é feito de ligas de alumínio, mais leve que o aço, o que, ao
lado de um motor mais eficiente, permite ao trem atingir uma velocidade de oitenta quilômetros
por hora.
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a) A densidade do aço PE daço  7,9g / cm3 e a do alumínio é dAl  2,7g / cm3 . Obtenha a

 τaço 
razão 
entre os trabalhos realizados pelas forças resultantes que aceleram dois trens
 τ 
 Al 
de dimensões idênticas, um feito de aço e outro feito de alumínio, com a mesma aceleração
constante de módulo a, por uma mesma distância I.
b) Outra vantagem do monotrilho de São Paulo em relação a outros tipos de transporte urbano
é o menor nível de ruído que ele produz. Considere que o trem emite ondas esféricas como
uma fonte pontual. Se a potência sonora emitida pelo trem é igual a P  1,2mW, qual é o
nível sonoro S em dB, a uma distância R  10m do trem? O nível sonoro S em dB é dado
I
pela expressão S  10dB log , em que I é a intensidade da inda sonora e
I0

I0  1012 W / m2 é a intensidade de referência padrão correspondente ao limiar da audição
do ouvido humano.
5. (Enem 2015) Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em
informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de
onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de cinco
torres, conforme o esquema.

Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão sob o mesmo plano, qual o
número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que
originou a ligação?
a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.
6. (Enem PPL 2015) Em altos-fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 C são
mensuradas por meio de pirômetros óticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de
medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um
pirômetro ótico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que
sua cor seja a mesma que a do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a
temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em observação.
Disponível em: www.if.usp.br. Acesso em: 4 ago. 2012 (adaptado).
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A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a
a) amplitude.
b) coerência.
c) frequência.
d) intensidade.
e) velocidade.
7. (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
8. (Enem 2015) A radiaзгo ultravioleta (UV) й dividida, de acordo com trкs faixas de frequкncia,
em UV-A, UV-B e UV-C, conforme a figura.

Para selecionar um filtro solar que apresente absorзгo mбxima na faixa UV-B, uma pessoa
analisou os espectros de absorзгo da radiaзгo UV de cinco filtros solares:
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Considere:
velocidade da luz  3,0  108 m s e 1nm  1,0  109 m.
O filtro solar que a pessoa deve selecionar й o
a) V.
b) IV.
c) III.
d) II.
e) I.
9. (Unesp 2015) Em ambientes sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para
caçar insetos ou localizar obstáculos. Eles emitem ondas de ultrassom que, ao atingirem um
objeto, são refletidas de volta e permitem estimar as dimensões desse objeto e a que distância
se encontra. Um morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao
do comprimento de onda do ultrassom emitido.

Suponha que um morcego, parado na entrada de uma caverna, emita ondas de ultrassom na
frequência de 60 kHz, que se propagam para o interior desse ambiente com velocidade de
340 m s. Estime o comprimento, em mm, do menor inseto que esse morcego pode detectar e,
em seguida, calcule o comprimento dessa caverna, em metros, sabendo que as ondas
refletidas na parede do fundo do salão da caverna são detectadas pelo morcego 0,2s depois
de sua emissão.
10. (Pucsp 2015)
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As Nações Unidas declararam 2015 como o ano internacional da luz e das tecnologias
baseadas em luz. O Ano Internacional da Luz ajudará na divulgação da importância de
tecnologias ópticas e da luz em nossa vida cotidiana. A luz visível é uma onda eletromagnética,
que se situa entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta, cujo comprimento de onda
está compreendido num determinado intervalo dentro do qual o olho humano é a ela sensível.
Toda radiação eletromagnética, incluindo a luz visível, se propaga no vácuo a uma velocidade
constante, comumente chamada de velocidade da luz, contituindo-se assim, numa importante
constante da Física. No entanto, quando essa radiação deixa o vácuo e penetra, por exemplo,
na atmosfera terrestre, essa radiação sofre variação em sua velocidade de propagação e essa
variação depende do comprimento de onda da radiação incidente. Dependendo do ângulo em
que se dá essa incidência na atmosfera, a radiação pode sofrer, também, mudança em sua
direção de propagação. Essa mudança na velocidade de propagação da luz, ao passar do
vácuo para a camada gasosa da atmosfera terrestre, é um fenômeno óptico conhecido como:
a) interferência
b) polarização
c) refração
d) absorção
e) difração
11. (Enem PPL 2015) Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos
de onda ( λ ) 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 λ A ), em B seu
segundo harmônico (comprimento de onda λ B ) e em C o seu terceiro harmônico (comprimento
de onda λ C ), onde λ A  λB  λ C .

Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o
próximo harmônico?
L
a)
4
L
b)
5
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L
2
L
d)
8
6L
e)
8
c)

12. (Uerj 2015) Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão
equipados com sonares, cujas ondas se propagam na água do mar. Ao atingirem um
obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim a realização de cálculos que
permitem a localização, por exemplo, de um submarino.

Admita uma operação dessa natureza sob as seguintes condições:
- temperatura constante da água do mar;
- velocidade da onda sonora na água igual a 1450 m/s;
- distância do sonar ao obstáculo igual a 290 m.
Determine o tempo, em segundos, decorrido entre o instante da emissão da onda pelo sonar e
o de seu retorno após colidir com o submarino.
13. (Enem PPL 2015) A figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em
multicamadas. De acordo com as orientações do fabricante, essas embalagens não devem ser
utilizadas em fornos micro-ondas.
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A restrição citada deve-se ao fato de a
a) embalagem aberta se expandir pela pressão do vapor formado em seu interior.
b) Camada de polietileno se danificar, colocando o alumínio em contato com o alimento.
c) fina camada de alumínio blindar a radiação, não permitindo que o alimento se aqueça.
d) absorção de radiação pelo papel, que se aquece e pode levar à queima da camada de
polietileno.
e) geração de centelhas na camada de alumínio, que pode levar à queima da camada de papel
e de polietileno.
14. (Enem PPL 2015) Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um
sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são
apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para
oscilar.
Pêndulo

Massa

A
1

M
M
M
2

2
3
4
5

2M
M
2
2M

Comprimento
do barbante
L
L

2L
L
2
L
2
L

Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar?
a) 1, 2, 3, 4 e 5.
b) 1, 2 e 3.
c) 1 e 4.
d) 1 e 5.
e) 3 e 4.
15. (Enem 2015) Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar
um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do
fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada
iridescente de óleo sobre uma poça d’água. Parte do feixe de luz branca incidente (1) reflete na
interface ar/óleo e sofre inversão de fase (2), o que equivale a uma mudança de meio
comprimento de onda. A parte refratada do feixe (3) incide na interface óleo/água e sofre
reflexão sem inversão de fase (4). O observador indicado enxergará aquela região do filme
com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente
construtiva entre os raios (2) e (5), mas essa condição só é possível para uma espessura
mínima da película. Considere que o caminho percorrido em (3) e (4) corresponde ao dobro da
espessura E da película de óleo.
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Expressa em termos do comprimento de onda ( λ ), a espessura mínima é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

λ
.
4
λ
.
2
3λ
.
4
λ.
2λ.

16. (Enem 2015) Ao ouvir uma flauta e um piano 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.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões) quando for necessário.
Constantes físicas
Aceleração da gravidade: g  10 m s2
Velocidade da luz no vácuo: c  3,00  108 m s
Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

17. (Cefet MG 2015) Uma ambulância, emitindo um som de frequência f, move-se com uma
velocidade v em direção a um pedestre que se encontra parado na margem de uma rodovia.
Considerando que a velocidade do som no ar é v s , a frequência f ' ouvida pelo pedestre vale
a) f '  f

v
.
vs  v

b) f '  f

vs
.
vs  v

v v
.
c) f '  f s
vs
d) f '  f

vs
.
vs  v

e) f '  f.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário.
Constantes físicas
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra: g  10m s2
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Lua: g  1,6m s2
Densidade da água: ρ  1,0 g cm3
Velocidade da luz no vácuo: c  3,0  108m s
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Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

18. (Cefet MG 2015)

A figura mostra o caminho percorrido por um raio de luz que incide consecutivamente sobre a
interface entre os meios 1 e 2 e sobre a interface entre os meios 2 e 3, onde θ2  θ3 e
n2  n1. Nessa situação afirma-se:
I. A velocidade da luz nos meios 1 e 2 é a mesma.
II. O índice de refração do meio 2 é o menor dentre os três meios.
III. A velocidade da luz no meio 1 é a menor dentre os três meios.
IV. O índice de refração do meio 3 é menor que o índice de refração do meio 1.
São corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
19. (Unicamp 2014) a) Segundo as especificações de um fabricante, um forno de micro-ondas
necessita, para funcionar, de uma potência de entrada de P = 1400 W, dos quais 50% são
totalmente utilizados no aquecimento dos alimentos. Calcule o tempo necessário para elevar
em Δθ  20 C a temperatura de m = 100 g de água. O calor específico da água é
c a  4,2 J / gC.
b) A figura abaixo mostra o esquema de um forno de micro-ondas, com 30 cm de distância
entre duas de suas paredes internas paralelas, assim como uma representação simplificada
de certo padrão de ondas estacionárias em seu interior. Considere a velocidade das ondas
no interior do forno como c  3  108 m / s e calcule a frequência f das ondas que formam o
padrão representado na figura.
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20. (Enem 2014) Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses
sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de
certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para
efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu
corpo é detectada por esse tipo de sensor.
WENDLING, M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br. Acesso em: 7 maio 2014
(adaptado).
A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência
a) da luz visível.
b) do ultravioleta.
c) do infravermelho.
d) das micro-ondas.
e) das ondas longas de rádio.
21. (Enem 2014) Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar
às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton
a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a
aposta, ele possui o ouvido absoluto.
O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar
notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de
uma melodia.
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em:
http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).
No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as
notas é a
a) frequência.
b) intensidade.
c) forma da onda.
d) amplitude da onda.
e) velocidade de propagação.
22. (Unesp 2014) Observe o espectro de radiação eletromagnética com a porção visível pelo
ser humano em destaque. A cor da luz visível ao ser humano é determinada pela frequência í,
em Hertz (Hz). No espectro, a unidade de comprimento de onda λ é o metro (m) e, no
destaque, é o nanômetro (nm).

Sabendo que a frequência í é inversamente proporcional ao comprimento de onda λ, sendo a
constante de proporcionalidade igual à velocidade da luz no vácuo de, aproximadamente,
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3,0  108 m / s, e que 1 nanômetro equivale a 1,0  10  m, pode-se deduzir que a frequência
da cor, no ponto do destaque indicado pela flecha, em Hz, vale aproximadamente
9

a) 6,6  1014.
b) 2,6  1014.
c) 4,5  1014.
d) 1,5  1014.
e) 0,6  1014.
23. (Unicamp 2014) A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em
2013, como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a
Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas
eletromagnéticas na frequência de 40 MHz. Sendo a velocidade da luz no vácuo

c  3,0  108 m / s, o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas é
a) 1,2 m.
b) 7,5 m.
c) 5,0 m.
d) 12,0 m.
24. (Uerj 2014) Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência
igual a 10 Hz e velocidade igual a 340 m/s.
Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de
propagação, a amplitude da onda seja máxima.
25. (Enem PPL 2014) O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de
objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e
ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão
de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser
emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no
mínimo, 0,1 segundo.
Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340m s, qual é a distância
mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o
eco do som emitido?
a) 17m
b) 34m
c) 68m
d) 1700m
e) 3400m
26. (Unesp 2014) Duas ondas mecânicas transversais e idênticas, I e II, propagam-se em
sentidos opostos por uma corda elástica tracionada. A figura 1 representa as deformações que
a onda I, que se propaga para direita, provocaria em um trecho da corda nos instantes t = 0 e
T
t  , em que T é o período de oscilação das duas ondas. A figura 2 representa as
4
deformações que a onda II, que se propaga para esquerda, provocaria no mesmo trecho da
corda, nos mesmos instantes relacionados na figura 1. Ao se cruzarem, essas ondas produzem
uma figura de interferência e, devido a esse fenômeno, estabelece-se uma onda estacionária
na corda. A figura 3 representa a configuração da corda resultante da interferência dessas
T
duas ondas, nos mesmos instantes t = 0 e t  .
4
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A figura que melhor representa a configuração da corda nesse mesmo trecho devido à
3T
, está representada na alternativa
formação da onda estacionária, no instante
4

a)

b)

c)

d)

e)
27. (Enem 2014) Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho,
estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras
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ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que
oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia.
O fenômeno descrito é a
a) difração.
b) refração.
c) polarização.
d) interferência.
e) ressonância.
28. (Enem PPL 2014) Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na
plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um
pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais
altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se
que a velocidade do som no ar é 340m s e que a região de frequências das notas emitidas é
de, aproximadamente, 20Hz a 4000Hz.
Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa
diferenciação do som?
a) Difração.
b) Reflexão.
c) Refração.
d) Atenuação.
e) Interferência.
29. (Unicamp 2013) O efeito de imagem tridimensional no cinema e nos televisores 3D é
obtido quando se expõe cada olho a uma mesma imagem em duas posições ligeiramente
diferentes. Um modo de se conseguir imagens distintas em cada olho é através do uso de
óculos com filtros polarizadores.
a) Quando a luz é polarizada, as direções dos campos elétricos e magnéticos são bem
definidas. A intensidade da luz polarizada que atravessa um filtro polarizador é dada por

I  I0cos2θ, onde I0 é a intensidade da luz incidente e θ é o ângulo entre o campo elétrico
E e a direção de polarização do filtro. A intensidade luminosa, a uma distância d de uma
P0
, em que P0 é a potência da fonte.
fonte que emite luz polarizada, é dada por I0 
4πd 2
Sendo P0 = 24 W, calcule a intensidade luminosa que atravessa um polarizador que se
encontra a d = 2 m da fonte e para o qual θ  60.
b) Uma maneira de polarizar a luz é por reflexão. Quando uma luz não polarizada incide na
interface entre dois meios de índices de refração diferentes com o ângulo de incidência θB ,
conhecido como ângulo de Brewster, a luz refletida é polarizada, como mostra a figura
abaixo. Nessas condições, θB  θr  90, em que θr é o ângulo do raio refratado. Sendo n1
= 1,0 o índice de refração do meio 1 e θB  60, calcule o índice de refração do meio 2.
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30. (Unicamp 2013) Uma forma alternativa de transmissão de energia elétrica a grandes
distâncias (das unidades geradoras até os centros urbanos) consiste na utilização de linhas de
transmissão de extensão aproximadamente igual a meio comprimento de onda da corrente
alternada transmitida. Este comprimento de onda é muito próximo do comprimento de uma
onda eletromagnética que viaja no ar com a mesma frequência da corrente alternada.
a) Qual é o comprimento de onda de uma onda eletromagnética que viaja no ar com uma
frequência igual a 60 Hz? A velocidade da luz no ar é c = 3  108 m/s.
b) Se a tensão na linha é de 500 kV e a potência transmitida é de 400 MW, qual é a corrente na
linha?
31. (Enem 2013) Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó (Dó maior) apresentam sons
parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o
formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em
que estão indicados intervalos de tempo idênticos (T).

A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de:
1
a)
2
b) 2
c) 1
1
d)
4
e) 4
32. (Unesp 2013) Leia.
Cor da chama depende do elemento queimado
Por que a cor do fogo varia de um material para outro?
A cor depende basicamente do elemento químico em maior abundância no material que está
sendo queimado. A mais comum, vista em incêndios e em simples velas, é a chama
amarelada, resultado da combustão do sódio, que emite luz amarela quando aquecido a altas
temperaturas. Quando, durante a combustão, são liberados átomos de cobre ou bário, como
em incêndio de fiação elétrica, a cor da chama fica esverdeada.
(Superinteressante, março de 1996. Adaptado.)
A luz é uma onda eletromagnética. Dependendo da frequência dessa onda, ela terá uma
coloração diferente. O valor do comprimento de onda da luz é relacionado com a sua
frequência e com a energia que ela transporta: quanto mais energia, menor é o comprimento
de onda e mais quente é a chama que emite a luz. Luz com coloração azulada tem menor
comprimento de onda do que luz com coloração alaranjada.
José Lopes

Página 15 de 29

Baseando-se nas informações e analisando a imagem, é correto afirmar que, na região I, em
relação à região II,
a) a luz emitida pela chama se propaga pelo ar com maior velocidade.
b) a chama emite mais energia.
c) a chama é mais fria.
d) a luz emitida pela chama tem maior frequência.
e) a luz emitida pela chama tem menor comprimento de onda.
33. (Unesp 2013) A imagem, obtida em um laboratório didático, representa ondas circulares
produzidas na superfície da água em uma cuba de ondas e, em destaque, três cristas dessas
ondas. O centro gerador das ondas é o ponto P, perturbado periodicamente por uma haste
vibratória.

Considerando as informações da figura e sabendo que a velocidade de propagação dessas
ondas na superfície da água é 13,5 cm/s, é correto afirmar que o número de vezes que a haste
toca a superfície da água, a cada segundo, é igual a
a) 4,5.
b) 3,0.
c) 1,5.
d) 9,0.
e) 13,5.
34. (Enem 2013) Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola
mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente,
ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga
pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração.
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Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é de 45 km/h, e que cada
período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente e
distanciadas entre si por 80 cm.
Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em: 7 dez. 2012 (adaptado).

Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de
a) 0,3.
b) 0,5.
c) 1,0.
d) 1,9.
e) 3,7.
35. (Uerj 2013) Vulcões submarinos são fontes de ondas acústicas que se propagam no mar
com frequências baixas, da ordem de 7,0 Hz, e comprimentos de onda da ordem de 220 m.
Utilizando esses valores, calcule a velocidade de propagação dessas ondas.
36. (Pucrj 2013) Uma onda luminosa se propaga em um meio cujo índice de refração é 1,5.
Determine a velocidade de propagação desta onda luminosa no meio, em m/s.
a) 0,5 
b) 1,5  108
c) 2,0  108
d) 2,3  108
e) 3,0  108

Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 3,0  108 m/s

108

37. (Pucrj 2013) Uma corda é fixa em uma das extremidades, enquanto a outra é vibrada por
um menino. Depois de algum tempo vibrando a corda, o menino observa um padrão de ondas
estacionário. Ele verifica que a distância entre dois nós consecutivos deste padrão é de 0,50 m.
Determine em metros o comprimento de onda da vibração imposta à corda.
a) 0,25
b) 0,50
c) 1,00
d) 1,25
e) 1,50
38. (Enem PPL 2013) Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento
efetivo (harmônico fundamental), o som produzido tem frequência de 440 Hz.
Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do
novo harmônico
a) se reduz à metade, porque o comprimento de onda dobrou.
b) dobra, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
c) quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
d) quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à quarta parte.
e) não se modifica, porque é uma característica independente do comprimento da corda que
vibra.
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39. (Enem PPL 2013) As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o
campo elétrico, da mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético.
Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de microondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das
moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de
água transfere a energia térmica às moléculas circundantes.
HEWITT, P. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).
A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das
moléculas de água é a
a) reflexão.
b) refração.
c) resson穗cia.
d) superposição.
e) difração.
40. (Pucrj 2013) Leia.
I. Quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior a sua velocidade de propagação.
II. Quando um feixe de luz passa de um meio a outro, seu comprimento de onda muda, mas
sua velocidade se mantém constante.
III. O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio
mais refringente para outro menos refringente.
São corretas as seguintes afirmações:
a) I, II e III.
b) I e III, apenas.
c) III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, apenas.
41. (Enem 2013) Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos
os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas.
O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas
comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de
a) terem fases opostas.
b) serem ambas audíveis.
c) terem intensidades inversas.
d) serem de mesma amplitude.
e) terem frequências próximas.
42. (Enem PPL 2013) Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de
Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro
permitido após as 22 horas.
Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda?
a) A altura da onda sonora.
b) A amplitude da onda sonora.
c) A frequência da onda sonora.
d) A velocidade da onda sonora.
e) O timbre da onda sonora.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[B]
Na figura nota-se que a distância dada, 3m, corresponde a 1,5 comprimento de onda. Assim:
1,5 λ  3  λ  2m.
Aplicando a equação fundamental da ondulatória:
v 10
v  λf  f  
 f  5 Hz.
λ
2
O intervalo de tempo ( Δt) para o ponto P ir de um vale a uma crista é meio período e a
distância percorrida nesse tempo (d) é 0,8 m. Então:


T
1
1

Δt  
2 2f 2  5

d  0,8m.


 Δt  0,1 s.

 vm 

d 0,8

Δt 0,1



vm  8m/s.

Resposta da questão 2:
[D]
Resistores em série são percorridos pela mesma corrente elétrica. Como U  R i, o resistor de
maior resistência está sob maior tensão. Analisando o gráfico, observamos que num ponto de
pico, a ddp em R1 é 8 V e em R2 é 4 V. Logo, R1 é o resistor de maior resistência. Assim, do
gráfico:
 A8 V


1
1
3
 0,4  103 
f  400 Hz.
T  2,5 ms  2,5  10 s  f  
3
T
2,5  10

Resposta da questão 3:
[B]
O comprimento L corresponde a meio fuso ou a um quarto do comprimento de onda.
λ
 L  λ  4L  4  10  40 cm  λ  0,4 m.
4
Da equação fundamental da ondulatória:
v 340
v  λf  f  
 f  850 Hz.
λ 0,4
Resposta da questão 4:
a) τres  Fres ΔS cos α  m a ΔS cos α  τres  d Va ΔS cos α
Como os volumes, as acelerações e as distâncias são iguais para os dois trens e cos α = 1,
vem:

τaço
τ Al



daço V a ΔS
dAl V a ΔS



τaço
τ Al



daço
dAl



7,9

2,7

τaço
τ Al

 2,93.

b) Dados: P  1,2 mW  1,2  103 W; R  10 m; π  3.
A intensidade da onda é a razão entre a potência da fonte (P) e a área abrangida (A).
Como são ondas esféricas:
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I

P
P
1,2  103


 I  106 W/m2
A 4 π R2
4  3  102

S  10 log

I
106
 10 log
 10  6 
I0
1012

S  60 dB.

Resposta da questão 5:
[C]
Sendo c a velocidade de propagação da onda, o tempo de resposta é dado pela distância da
torre até o ponto onde se encontra o telefone celular.
c
Δt 
v
Cruzando as informações obtidas através desses tempos, identifica-se a posição correta do
aparelho. Vejamos num esquema.

Com apenas uma antena o aparelho pode estar em qualquer ponto P da circunferência.

Com duas antenas o aparelho pode estar em qualquer um dos pontos P1 ou P2 .
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Com três antenas o aparelho somente pode estar em P1.
Resposta da questão 6:
[C]
A cor de um objeto depende da frequência da radiação emitida.
Resposta da questão 7:
[D]
A figura mostra a amplitude (A) e o comprimento de onda (λ ) .

Dessa figura:
2,4

 A  2  A  1,2 cm.


 λ  2 cm.

 f  v  200  f  10.000 Hz 

λ 0,02

f  10 kHz.

Resposta da questão 8:
[B]
Usando a equação fundamental da ondulatória, calculamos os comprimentos de ondas mínimo
e máximo para a faixa UV-B.

c
3  108

 291 109  λ mín  291 nm
λ mín 
15
f
1,03  10
c

máx
c  λf  λ 

f
c
3  108


 321 109  λ máx  321 nm
λ máx  f
14
9,34  10
mín

Assim: (291  λ UV B  321) nm.
Nessa faixa, a curva de maior absorção corresponde ao filtro IV.
Resposta da questão 9:
Dados: v  340 m/s; f  60 kHz  60  103 Hz; Δt  2 s.
O comprimento do inseto (L) é próximo ao comprimento de onda ( λ ).

Lλ

v
340

f 60  103

 L  5,7  103 m 

L  5,7 mm.
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O comprimento (d) da caverna é igual à metade da distância percorrida pela onda em 0,2 s.

d

v Δt 340  0,2


2
2

d  34 m.

Resposta da questão 10:
[C]
O fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio para outro é chamado de refração.
Resposta da questão 11:
[C]
O próximo é o 4º harmônico. No caso a flauta comporta-se como um tudo aberto, sendo a
ordem do harmônico (n  4) igual a do número de fusos. Se o comprimento de um fuso é igual
ao de meio comprimento de onda, tem-se:
λ
L
4 L 
λ .
2
2
Resposta da questão 12:

Δt 

2 d 2  290 


v
1.450

Δt  0,4 s.

Resposta da questão 13:
[E]
As micro-ondas do forno são de alta potência, gerando faíscas ao atingir o alumínio. Há grande
risco de incendiar as camadas de papel e polietileno, danificando totalmente o forno.
Resposta da questão 14:
[D]
Dois sistemas são ressonantes quando suas frequência naturais são iguais ou múltiplas. A
frequência de vibração natural do pêndulo simples A, para pequenas oscilações, sendo
desprezível a resistência do ar, é:
1 L
f
, sendo L o comprimento de oscilação e g a aceleração da gravidade local. Nota2π g
se nessa expressão que a frequência independe da massa (M).
Como os pêndulos estão no mesmo local, entraram em ressonância com o pêndulo A
(passaram também a oscilar) os pêndulos que tinham mesmo comprimento, que são os
pêndulos 1 e 5.
Resposta da questão 15:
[A]
A diferença entre os caminhos percorridos pelos dois raios que atingem o olho do observador é
Δ x  2 E.
Como há inversão de fase numa das reflexões, a interferência ocorre com inversão de fase.
λ
Assim, a diferença de caminhos deve ser igual a um número ímpar (i) de semiondas   .
2
Então:
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Δx  i

λ
2

i  1, 3, 5, 7,...

Como o enunciado pede a espessura mínima, i  1. Assim:
λ
λ
2 E mín  1

Emín  .
2
4
Resposta da questão 16:
[D]
A qualidade do som que permite diferenciar sons de mesma frequência e de mesma
intensidade é o timbre.
Resposta da questão 17:
[D]
Esta questão trata sobre o Efeito Doppler, onde a frequência emitida por uma fonte sonora (f)
em movimento relativo à um observador, é percebida por este com uma frequência (f’) diferente
daquela. Para o cálculo desta diferença entre as frequências emitida e observada, é utilizada a
seguinte equação:
 v  vo   f
f'  s
 vs v 
Onde,
v s  Velocidade do som
v o  Velocidade do observador
v  Velocidade da fonte

Como o observador está em repouso (v o  0) e a fonte aproxima-se do observador, tem-se
que a frequência observada neste caso será:
vs
f' 
f
v
 s v
Resposta da questão 18:
[E]
Da 2ª Lei da Refração (Snell-Descartes):
sen i v1 n2 λ1



sen r  v 2 n1 λ 2
[I] INCORRETA. Se n2  n1  v 2  v1
[II] INCORRETA. Do enunciado,
n2  n1

e
θ2  θ3
Analisando a refração entre os meios 2 e 3,
n2  sen θ2   n3  sen θ3 
É direto observar que se o ângulo θ3 é maior que θ2 que o índice de refração do meio 3 é
menor que o do meio 2.
[III] CORRETA. Sabe-se que n3  n2  n1
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Como o produto n  v  cte, quanto maior n, menor v.
[IV] CORRETA. Já explicado acima.
Resposta da questão 19:
a) Dados: P  1.400W; η  50%  0,5; Δθ  20 C; m  100 g; c a  4,2J / g  C.
Calculando a potência útil:
PU  η PT  0,5 1.400  PU  700 W.
Da expressão da potência térmica:
Q
Q m c a Δθ
100  4,2  20
PU 
 Δt 

 Δt 
Δt
PU
PU
700



Δt  12 s.
b) Dados: L = 30 cm; v  c  3  108 m / s
Observando a figura dada, concluímos que entre as paredes cabem 2,5 comprimentos de
onda. Assim:
30
2,5 λ  L  λ 
 λ  12 cm  12  10 2 m.
2,5
Da equação fundamental da ondulatória:

vλ f  f 

v
3  108

 0,25  1010 Hz  2,5  109 Hz 
λ 12  102

f  2,5 GHz.
Resposta da questão 20:
[C]
O corpo humano emite radiação predominantemente na faixa do infravermelho (ondas de calor)
que é captada pelo detector.
Resposta da questão 21:
[A]
A propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a frequência, pois
diferentes notas apresentam diferentes frequências.
Resposta da questão 22:
[A]
Aplicando a equação fundamental da ondulatória:

c λν  ν

c
3  108

λ 450  109



ν  6,6  1014 Hz.

Resposta da questão 23:
[B]
Dados: c = 3  108 m/s; f = 40 MHz = 4  107 Hz.
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Da equação fundamental da ondulatória:

λ

v 3  108

f 4  107

 λ  7,5 m.

Resposta da questão 24:
A menor distância (d) entre dois pontos de amplitude máxima é o próprio comprimento de
onda ( λ ). Da equação fundamental da ondulatória:
dλ 

v 340

f
10

 d  34 m.

Resposta da questão 25:
[A]
Entre a emissão e a recepção do eco, a onda sonora percorre a distância 2d.

2 d  v Δt  d 

v Δt
340  0,1
 d

2
2

d  17 m.

Resposta da questão 26:
[D]

T
T
até t  3 decorre meio período, ocorrendo inversão de fase em cada uma
4
4
das ondas, como ilustra a figura, acarretando a onda estacionária mostrada.
Do instante t 

Resposta da questão 27:
[E]
Para ocorrer máxima absorção de energia, o circuito receptor deve oscilar com a mesma
frequência das ondas emitidas pela fonte, a estação de rádio ou o canal de TV. Isso caracteriza
o fenômeno da ressonância.
Resposta da questão 28:
[A]
Calculando o comprimento de onda do som mais agudo:
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λ

v
340

 0,085 m  8,5 cm.
f 4.000

Como os corpos e as cabeças das pessoas à frente do músico têm dimensões maiores que o
comprimento de onda dos sons mais agudos, a difração é dificultada por esses obstáculos,
causando diferenciação na percepção desses sons.
Resposta da questão 29:
a) Dados: P0 = 24 W; d = 2 m; π  3; θ  60.
Combinando as expressões dadas:

I  I cos2 θ
 0
P0

I0 
4 π d2


 I

P0
4 π d2

24

cos2 θ 

4  3  22

2

cos2 60 

1 1
1



22
8



I  0,125 W / m2 .
b) Dados: θB  60; θB  θr  90; n1  1.
θB  θr  90  60  θr  90  θr  30.

Na lei de Snell:

n1 sen θB  n2 sen θr

 n1 sen 60  n2 sen 30  1

3
1
 n2

2
2

n2  3.
Resposta da questão 30:
a) Dados: c = 3  108 m/s; f = 60 Hz.
Da equação fundamental da ondulatória:

c 3  108

 λ  5  106 m.
f
60
b) Dados: P = 400 MW = 400  106 W; U = 500 kV = 500  103 V.
Da expressão da potência elétrica:
cλ f  λ

PU i  i

P 400  106

U 500  103

 i  800 A.

Resposta da questão 31:
[A]
Pelo gráfico, nota-se que o período do Dó central é o dobro do período do Dó maior.
f
1
1
1
TC  2  TM 
 2
 C .
fC
fM
fM 2
Resposta da questão 32:
[C]
Região I: emite luz de cor alaranjada, de comprimento de onda λ I .
Região II: emite luz de cor azulada, de comprimento de onda λ II .
De acordo com o enunciado: quanto mais energia, menor é o comprimento de onda e mais
quente é a chama que emite a luz.
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Como λI  λII , a chama da região I é mais fria que a chama da região II.
Resposta da questão 33:
[D]
Dado: v = 13,5 cm/s
A figura mostra um perfil dessas ondas.

Da figura:

2 3  

3
 1,5 cm.
2

O número de vezes que a haste toca a superfície da água a cada segundo é a própria
frequência.
Da equação fundamental da ondulatória:
v 13,5
v f  f  
 f  9 Hz.

1,5
Resposta da questão 34:
[C]
Sendo a distância entre duas pessoas igual a 80 cm = 0,8 m, havendo 16 pessoas (15
espaços) em cada período de oscilação, o comprimento de onda é:
λ  15  0,8  λ  12 m.
Da equação fundamental da ondulatória temos:
45
12,5
vλ f 
 12 f  f 

3,6
12
f  1,04 Hz.
Resposta da questão 35:
v  λ  f  v  220.7

 v  1540 m / s
Resposta da questão 36:
[C]

n

C
3,0x108
 1,5 
 V  2,0x108 m / s
V
V

Resposta da questão 37:
[C]
A distância entre dois nós consecutivos é metade do comprimento de onda.
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λ
 0,5  λ  1,0m
2
Resposta da questão 38:
[B]
O comprimento de onda ( λ1 ) e a frequência (f1) do 1º harmônico de uma corda fixa nas duas
extremidades são:


v
 f1 
λ1

λ  2 L
 1

 f1 

v
.
2L

Como a velocidade é constante, não dependendo da ordem do harmônico, se o comprimento
da corda é reduzido à metade, o comprimento de onda também se reduz à metade, dobrando a
frequência do harmônico fundamental.
Resposta da questão 39:
[C]
Quando um sistema que tem frequência de vibração natural f é atingido por uma onda de
mesma frequência, o sistema absorve energia dessa onda, aumentando sua amplitude de
vibração. A esse fenômeno dá-se o nome de ressonância.
Resposta da questão 40:
[C]
I. Errado. A frequência é determinada pela fonte. A velocidade é propriedade do meio.
II. Errado. A velocidade depende do meio e a frequência, não. Portanto, o comprimento de
onda varia.
III. Verdadeiro, pois o raio refratado afasta-se da normal.
Resposta da questão 41:
[E]
Os receptores de rádio possuem filtros passa-faixa, selecionando a frequência a ser
decodificada (onda portadora). Havendo mais de um emissor operando em frequências
próximas, poderá haver interferência.
Resposta da questão 42:
[B]
O nível de intensidade sonora está relacionado à amplitude de uma onda.
Comentário: De acordo com as normas do Sistema Internacional de Unidades, o plural das
unidades e feito apenas com acréscimo de s no final, ficando sem flexão, caso a palavra já
termine em s. Assim o termo correto é decibels, embora os dicionários brasileiros já aceitem o
termo decibéis.
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