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O som como onda mecânica 8ª SÉRIE – FÍSICA – GABRIEL NEIVA  

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. O som é uma onda .......... . Para se propagar necessita ..........  

a) plana – do ar  
b) mecânica – do meio material  
c) mecânica – do vácuo 
d) transversal – do ar  
e) transversal – do meio material  

 
02. O som é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um 

exemplo de uma onda transversal. 
 
O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais é 
a) a direção de vibração do meio de propagação. 
b) a direção de propagação. 
c) o comprimento de onda. 
d) a frequência. 

 
03. NÃO é exemplo de onda eletromagnética: 

a) micro-ondas. 
b) radiação infravermelha. 
c) radiação ultravioleta. 
d) raios x. 
e) ultrassom. 

 
04. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro onde se faz o vácuo, uma 

lanterna acesa e um despertador que está despertando. A luz da lanterna é vista, mas o som do 
despertador não é ouvido. Isso acontece porque 
a) o comprimento de onda da luz é menor que o do som. 
b) nossos olhos são mais sensíveis que nossos ouvidos. 
c) o som não se propaga no vácuo e a luz sim. 
d) a velocidade da luz é maior que a do som. 
e) o vidro da campânula serve de blindagem para o som, mas não para a luz. 

 
05. Considere as afirmações a seguir, a respeito da propagação de ondas em meios elásticos. 

I. Em uma onda longitudinal, as partículas do meio no qual ela se propaga vibram 
perpendicularmente à direção de propagação. 

II. A velocidade de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. 
III. A frequência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. 
 
Está(ão) correta(s): 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas I e II. 
e) apenas I e III. 
 


