
 

 

Professora Érika – Tarefa 24 
 
01. FGV) A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida onde está fixada a corda. 

 

 
Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar que no retorno, após uma reflexão, 
o pulso assuma a configuração indicada em: 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 
e) 

 
 
02. A imagem abaixo mostra uma onda que se propaga em uma corda que possui a extremidade esquerda 

livre e a extremidade da direita fixa. Marque a alternativa que traz a informação correta a respeito das 
possíveis reflexões sofridas pelo pulso. 

 
 
a)  Em todos os casos de reflexões, o pulso sempre manterá sua fase. 
b)  Ao ser refletido e voltar para extremidade fixa, o pulso voltará com a fase invertida. 
c)  Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, sua fase será invertida em relação àquela 

apresentada na figura. 
d)  Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, sua fase será a mesma daquela apresentada na 

figura. 
e)  Todas as alternativas estão incorretas. 
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03. Marque a alternativa incorreta a respeito de ondas refletidas em cordas. 
a)  A reflexão sempre ocorre com inversão de fase quando a extremidade da corda é fixa. 
b)  A reflexão sempre ocorre mantendo-se a fase quando a extremidade da corda é livre. 
c)  Pode-se considerar que, na reflexão de um pulso em uma extremidade fixa, a amplitude da onda terá 

o sinal alterado. 
d)  Na passagem de uma onda entre uma corda grossa e uma corda fina, o pulso, além da refração, 

sofrerá reflexão com inversão de fase. 
e)  Todas as alternativas estão incorretas. 

 
04. (FAMEMA-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. 

 
05. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas – 

que precisam de meios materiais para se propagarem – e ondas eletromagnéticas – que podem se 
propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente 
que 
a)  a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa 

onda. 
b)  o som é uma espécie de onda eletromagnética e, por isso, pode ser transmitido de uma antena à 

outra, como ocorre nas transmissões de TV e rádio. 
c)  a luz visível é uma onda mecânica que somente se propaga de forma transversal. 
d)  existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, o 

infravermelho e as micro-ondas. 
e)  o infrassom é uma onda eletromagnética com frequência abaixo da audível. 

 
06. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 m. Sendo 

assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. 
Dados: Velocidade do som no ar = 340 m/s 
a)  10 Hz 
b)  15 Hz 
c)  17 Hz 
d)  20 Hz 
e)  34 Hz 

 
07. Marque a alternativa correta a respeito da velocidade de propagação das ondas sonoras. 

a)  O som pode propagar-se apenas em meios gasosos. 
b)  Em meios líquidos, a velocidade do som é maior do que em meios sólidos. 
c)  A velocidade de propagação do som no aço é maior do que na água. 
d)  A velocidade de propagação do som na água é maior do que no aço. 
e)  O som, assim como as ondas eletromagnéticas, pode ser propagado no vácuo. 
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08. A imagem abaixo representa a refração de ondas em um lago. As regiões 1 e 2 são regiões que possuem 
diferentes profundidades. 

 
Existe um erro nessa figura! Marque a alternativa que explica corretamente o que há de errado. 
a)  Os comprimentos de onda nas regiões 1 e 2 devem ser iguais, já que essa grandeza não se altera com 

a refração. 
b)  A refração de ondas na água nunca ocorre com diminuição de velocidade, por isso, as frentes de onda 

sempre se afastam da reta normal. 
c)  Como houve aproximação da reta normal, conclui-se que ocorreu diminuição da velocidade de 

propagação da onda. Por isso, os comprimentos de onda representados nas regiões 1 e 2 devem ser 
iguais. 

d)  Como houve afastamento da reta normal, conclui-se que ocorreu redução na velocidade de propagação 
das ondas. Portanto, na passagem de 1 para 2, a onda torna-se mais lenta e sofre diminuição do 
comprimento de onda. 

e)  Como houve aproximação da reta normal, conclui-se que ocorreu redução na velocidade de 
propagação das ondas. Portanto, na passagem de 1 para 2, a onda torna-se mais lenta e sofre 
diminuição do comprimento de onda. 

 
09. Marque a alternativa correta a respeito da refração de ondas. 

a)  A região de maior velocidade da onda sempre possuirá ondas de maior frequência. 
b)  Em um lago, as regiões mais rasas apresentam ondas mais velozes que as ondas de regiões mais 

profundas. 
c)  Na refração, as ondas mantêm seu comprimento de onda inalterado, pois essa característica depende 

exclusivamente da fonte. 
d) Em um lago, as regiões mais rasas apresentam ondas menos velozes que as ondas de regiões mais 

profundas. 
e)  A região de maior velocidade da onda sempre possuirá ondas de menor frequência. 
 


