
 

 

FIGURAS DE LISSAJOUS 
Botelho 

 
01. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.cos(ωt) e y=B.cos(ωt+π) resulta 
em: 
a) uma circunferência com centro na origem. 
b) uma elipse com centro na origem. 
c) uma reta de inclinação B/A que passa pela 

origem. 
d) uma reta de inclinação –B/A que passa pela 

origem. 
 
02. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.sen(π/2–ωt) e y=A.sen(ωt+π) é: 
a) uma circunferência de raio A com centro na 

origem percorrida no sentido horário. 
b) uma circunferência de raio A com centro na 

origem percorrida no sentido anti-horário. 
c) uma elipse com centro na origem percorrida 

no sentido horário. 
d) uma reta de inclinação –1 que passa pela 

origem. 
 
03. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.cos(ωt) e y=B.cos(2ωt) resulta em: 
a) uma circunferência com centro na origem. 
b) uma elipse com centro na origem. 
c) uma parábola com concavidade para cima. 
d) uma parábola com concavidade para baixo. 

 
04. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.sen(ωt+π/4) e y=B.sen(ωt) é uma 
elipse com centro na origem: 
a) percorrida no sentido horário. 
b) percorrida no sentido anti-horário. 
c) inclinada de 45º em relação ao eixo x. 
d) inclinada de 135º em relação ao eixo x. 

 
05. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.sen(ωt+π/4) e y=B.sen(2ωt) 
resulta em uma parábola: 
a) com concavidade para cima. 
b) com concavidade para baixo. 
c) com concavidade para a direita. 
d) com concavidade para a esquerda. 

 
06. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.sen(2ωt+π/2) e y=B.sen(ωt) 
resulta em uma parábola: 
a) com concavidade para cima. 
b) com concavidade para baixo. 
c) com concavidade para a direita. 
d) com concavidade para a esquerda. 

 
07. A superposição de dois MHSs perpendiculares 

tais que x=A.sen(ωt+3π/4) e y=B.sen(ωt) é uma 
elipse com centro na origem: 
a) percorrida no sentido horário. 

b) inclinada de um ângulo entre 0º e 90º em 
relação ao eixo x. 

c) inclinada de um ângulo entre 90º e 180º em 
relação ao eixo x. 

d) inclinada de 135º em relação ao eixo x. 
 
08. A figura de Lissajous resultante da superposição 

de dois MHSs perpendiculares tais que 
x=A.sen(ωt) e y=B.sen(2ωt) é: 

a)   b)  

c)   d)  
 
09. A figura de Lissajous resultante da superposição 

de dois MHSs perpendiculares tais que 
x=A.sen(ωt) e y=B.sen(3ωt) é: 

a)   b)  

c)   d)  
 
10. A figura de Lissajous resultante da superposição 

de dois MHSs perpendiculares tais que 
x=A.sen(ωt+π/2) e y=B.sen(3ωt) é: 

a)   b)  

c)   d)  
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11. A figura de Lissajous resultante da superposição 
de dois MHSs perpendiculares tais que 
x=A.sen(2ωt) e y=B.sen(ωt) é: 

a)   b)  

c)   d)  
 
12. A figura de Lissajous resultante da superposição 

de dois MHSs perpendiculares tais que 
x=A.sen(2ωt) e y=B.sen(3ωt) é: 

a)   b)  

c)   d)  
 
13. A figura de Lissajous resultante da superposição 

de dois MHSs perpendiculares tais que 
x=A.sen(2ωt+π/2) e y=B.sen(3ωt) é: 

a)   b)  

c)   d)  
 
14. Na figura de Lissajous abaixo, que representa a 

combinação de um MHS horizontal com um MHS 
vertical, a razão entre as frequências horizontal e 
vertical é: 

 
 

a) 1/3 
b) 1/4 
c) 3 
d) 4 

 
15. Na figura de Lissajous abaixo, que representa a 

combinação de um MHS horizontal com um MHS 
vertical, a razão entre as frequências horizontal e 
vertical é: 

 
a) 2/3 
b) 3/4 
c) 3/2 
d) 4/3 

 
16. Na figura de Lissajous abaixo, que representa a 

combinação de um MHS horizontal com um MHS 
vertical, a razão entre as frequências horizontal e 
vertical é: 

 
a) 2/3 
b) 3/4 
c) 3/2 
d) 4/3 

 
17. Se x=A.sen(ωt+φ) e y=B.sen(ωt), a equação 

independente do tempo que relaciona x e y é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
18. Na figura de Lissajous abaixo, se x=A.sen(ωt+φ) 

e y=B.sen(ωt), a diferença de fase φ é: 

 
a) a/b 
b) b–a 
c) arc sen (a/b) 
d) sen (a/b) 
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19. As equações de x e y que representam a 
lemniscata de Gerono da figura abaixo são: 

 

 
 

a) x= cos(ωt) e y=(1/2).sen(2ωt) 
b) x= sen(ωt) e y=(1/2).sen(2ωt) 
c) x= cos(ωt) e y=(1/2).cos(2ωt) 
d) x= sen(ωt) e y=(1/2).cos(2ωt) 

 
20. Na figura de Lissajous abaixo, se x=A.sen(ωt+φ) 

e y=B.sen(ωt), um possível valor para a 
diferença de fase φ é: 

 
a) 0º 
b) 30º 
c) 45º 
d) 90º 

 
RESPOSTAS 

 
01. D 
02. A 
03. C 
04. B 
05. A 
06. D 
07. C 
08. B 
09. A 
10. C 
11. D 
12. B 
13. A 
14. B 
15. C 
16. B 
17. D 
18. C 
19. A 
20. D 
 


