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01. Sobre uma corda vibrante de 2 m de comprimento é formada uma onda estacionária correspondente ao 

primeiro harmônico (frequência fundamental). O comprimento de onda dessa oscilação tem módulo igual 
a: 
a)  4,0 m; 
b)  2,0 m; 
c)  1,0 m; 
d)  0,5 m; 
e)  8,0 m. 

 
02. Uma onda estacionária cujo comprimento de onda mede 50 cm é formada em uma corda vibrante de 4,0 m 

de comprimento. A ordem do harmônico formado é igual a: 
a)  8 
b)  12 
c)  16 
d)  4 
e)  2 

 
03. Um tubo sonoro aberto emite o seu quinto harmônico com frequência de 1,7kHz. A velocidade do som, no 

ar que preenche o tubo, tem módulo igual a 340 m/s. O comprimento do tubo vale: 
a)  5,0 m 
b)  0,5 m 
c)  0,25 m 
d)  0,025 m 
e)  2,0 m 

 
04. A figura abaixo representa uma configuração de ondas estacionárias propagandose numa corda e 

produzidas por uma fonte que vibra com uma frequência de 150 Hz. O comprimento de onda e a 
velocidade de propagação dessas ondas são: 

 
a)  λ = 1,2 m e v = 180 m/s  
b)  λ = 0,8 m e v = 180 m/s  
c)  λ = 1,2 m e v = 120 m/s  
d)  λ = 0,8 m e v = 120 m/s  
e)  λ = 2,4 m e v = 120 m/s 

 
05. Em um tubo sonoro fechado de comprimento igual a 0,5 m, forma-se um harmônico de frequência igual a 

850 Hz. Sendo a velocidade do som no interior do tubo igual a 340 m/s, o harmônico formado nesse tubo é 
igual a: 
a)  sexto harmônico 
b)  primeiro harmônico 
c)  segundo harmônico 
d)  quinto harmônico 
e)  terceiro harmônico 

 
06. Considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 m/s e que o canal auditivo humano pode ser 

comparado a um tubo de órgão com uma extremidade aberta e a outra fechada, qual deveria ser o 
comprimento do canal auditivo para que a frequência fundamental de uma onda sonora estacionária nele 
produzida seja de 3400 Hz? 
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a)  2,5 m 
b)  2,5 cm 
c)  0,25 cm 
d) 0,10 m 
e)  0,10 cm 

 
07. 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. 

 
08. 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. 

 
09. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 

m/s. 

 
A frequência da onda, em hertz, vale: 
a)  5,0 
b)  10 
c)  20 
d)  25 
e)  50 
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10. Uma onda estacionária se forma num tubo sonoro fechado, como ilustra a figura. Admitindo ser de 340 m/s 
a velocidade do som no ar, podemos afirmar que a frequência do som emitido pelo tubo é:  

 
a)  100 Hz  
b)  150 Hz  
c)  170 Hz  
d)  200 Hz  
e)  340 Hz 
 


