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Exercícios de Revisão 8º ANO – GABRIEL NEIVA 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. Quando falamos, o som produzido é um exemplo de um tipo de onda mecânica longitudinal que se 

propaga no ar. Por outro lado, quando jogamos uma pedra na água contida em um tanque, a onda 
produzida é um exemplo de um tipo de onda mecânica transversal que se propaga na superfície da 
água. 
 
O que distingue onda mecânica longitudinal de onda mecânica transversal é 
a) o fato de apenas uma dessas ondas estar sujeita ao fenômeno de interferência. 
b) o fato de apenas uma dessas ondas estar sujeita ao fenômeno de difração. 
c) a direção em que o meio de propagação vibra enquanto cada uma das ondas passa por ele. 
d) a direção do plano de polarização de cada uma das ondas enquanto elas se propagam no meio. 

 
02. Uma onda sonora, propagando-se no ar com frequência f, comprimento de onda  e velocidade , 

atinge a superfície de uma piscina e continua a se propagar na água. Nesse processo, pode-se afirmar 
que: 
a) apenas f varia. 
b) apenas  varia. 
c) apenas f e  variam. 
c) apenas  e  variam. 
e) apenas f e  variam. 

 
03. O som fundamental da nota lá, produzida em um tubo de órgão, tem uma frequência de 440 Hz. 

Quando se toca a oitava imediatamente superior, cuja frequência é o dobro da do som fundamental, 
a)  o período duplica. 
b)  o período não se altera. 
c)  o comprimento de onda se reduz à metade. 
d)  a velocidade da onda duplica. 
e)  a velocidade da onda se reduz à metade. 

 
04. Do som mais agudo ao mais grave de uma escala musical, as ondas sonoras sofrem um aumento 

progressivo de: 
a)  comprimento de onda. 
b)  elongação. 
c)  velocidade. 
d)  frequência. 
e)  amplitude. 

 
05. O ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz aproximadamente. A velocidade do 

som no ar é aproximadamente 340 m/s. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir 
tem comprimento de onda: 
a) 1,7 cm 
b) 58,8 mm 
c) 17 m 
d) 6800 m 
e) 6800 km 

 


