
 

 

NATUREZA TIPOS E FUNÇÕES DE ONDA 
 
01. A invenção do rádio na primeira década do século XX é considerada um marco civilizatório importante, 

permitindo a aproximação entre as pessoas e contribuindo na difusão do conhecimento e da cultura. A 
comunicação via rádio faz uso de ondas eletromagnéticas, que são moduladas nas estações transmissoras 
e convertidas em ondas sonoras nos receptores. Considerando as propriedades das ondas de rádio, analise 
as afirmações a seguir e assinale-as com verdadeira (V) ou falsa (F). 
(   ) As ondas de rádio podem ser refletidas pela atmosfera. 
(   ) As ondas de rádio têm a mesma natureza que os raios X, porém possuem frequência menor. 
(   ) À medida que essas ondas se propagam, a energia por unidade de área transportada por elas 
permanece constante. 
 
A sequência correta é: 
a) V-V-F 
b) V-F-V 
c) F-V-F 
d) V-F-F 
e) F-F-V 

 
02. Assinale a alternativa incorreta a respeito dos fenômenos ondulatórios. 

a) O som é uma onda mecânica longitudinal. 
b) Se uma das extremidades de uma corda tensionada passar a vibrar verticalmente, produzirá ondas 

transversais. 
c) Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade aproximadamente igual à da luz no 

vácuo. 
d) O eco é um fenômeno causado pela reflexão do som em um obstáculo. 
e) Cada modo de oscilação de uma onda estacionária, que se forma em uma corda esticada, pode ser 

considerado uma consequência da interferência de duas ondas senoidais idênticas que se propagam no 
mesmo sentido. 

 
03. Os cristais semicondutores do tipo p, positivo, ou do tipo n, negativo, têm resistividade elétrica baixa, da 

ordem de 310 m.    A importância dos semicondutores está na possibilidade de fazer associações ou 
junções do tipo p-n que dão origem aos diodos, e as junções p-n-p ou n-p-n que dão origem aos 
transistores largamente utilizados na ampliação de sinais. O agrupamento de múltiplas junções desses 
cristais dá origem aos circuitos integrados com funções específicas que permeia todos os setores da vida 
como, por exemplo, o telefone celular que transforma o som em ondas eletromagnéticas não ionizantes 
emitidas pela antena do aparelho. Quanto maior é a frequência, mais energia a onda transporta. 

(GASPAR, 2000, p. 138 e 139). 
 

Com base nas informações do texto e em conhecimentos das Ciências Naturais, é correto afirmar: 
01) O cristal semicondutor que constitui o emissor de um transistor apresenta baixa condutividade. 
02) A radiação não ionizante emitida pelos aparelhos de telefone celular, situada no espectro 

eletromagnético entre as faixas de radiação infravermelha e as de ondas de rádio, tem frequência 
maior do que a frequência da luz visível. 

04) A energia transportada pelas ondas de telefonia móvel é diretamente proporcional ao comprimento de 
onda da radiação eletromagnética não ionizante. 

08) As ondas eletromagnéticas de 0,01MHz, emitidas por um aparelho de telefone celular, oscilam dez mil 
vezes a cada segundo. 

16) As células fotovoltaicas de filme fino, denominadas comercialmente de CIGS, fabricadas com Cu, In, 
Ga e Se, contêm dois metais de um mesmo período e têm, como elemento de maior 
eletronegatividade, o selênio. 

32) A conversão do som em ondas eletromagnéticas envolve transformações de ondas mecânicas 
longitudinais em ondas transversais. 

 
04. Em 1864, o físico escocês James Clerk Maxwell mostrou que uma carga elétrica oscilante produz dois 

campos variáveis, que se propagam simultaneamente pelo espaço: um campo elétrico E


 e um campo 
magnético B.


 À junção desses dois campos variáveis e propagantes, damos o nome de onda 

eletromagnética. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz visível e as ondas de Rádio e de TV. Sobre 
a direção de propagação, as ondas eletromagnéticas são: 
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a) transversais, pois a direção de propagação é simultaneamente perpendicular às variações dos campos 
elétrico e magnético. 

b) longitudinais, pois a direção de propagação é simultaneamente paralela às variações dos campos 
elétrico e magnético. 

c) transversais ou longitudinais, dependendo de como é feita a análise. 
d) transversais, pois a direção de propagação é paralela à variação do campo elétrico e perpendicular à 

variação do campo magnético. 
e) longitudinais, pois a direção de propagação é paralela à variação do campo magnético e perpendicular 

à variação do campo elétrico. 
 
05. (ITA) Considere as seguintes afirmações relativas às formas de ondas mostradas na figura a seguir: 

I. A onda A é conhecida como onda longitudinal e seu comprimento de onda é igual à metade do 
comprimento de onda da onda B. 

II. Uma onda sonora propagando-se no ar é melhor descrita pela onda A, onde as regiões escuras são 
chamadas de regiões de compressão e as regiões claras, de regiões de rarefação. 

III. Se as velocidades das ondas A e B são iguais e permanecem constantes e ainda, se o comprimento de 
onda da onda B é duplicado, então o período da onda A é igual ao período da onda B. 

 

 
Então, pode-se concluir que: 
a) somente II é correta 
b) I e II são corretas 
c) todas são corretas 
d) II e III são corretas 
e) I e III são corretas 

 
06. Assinale a alternativa correta sobre características de fenômenos ondulatórios. 

a) Uma nota musical propagando-se no ar é uma onda estacionária. 
b) O clarão proveniente de uma descarga elétrica é composto por ondas transversais. 
c) A frequência de uma onda é dependente do meio no qual a onda se propaga. 
d) Uma onda mecânica transporta energia e matéria. 
e) A velocidade de uma onda mecânica não depende do meio no qual se propaga. 

 
07. Considere as seguintes afirmações sobre ondas eletromagnéticas. 

I. Frequências de ondas de rádio são menores que frequências da luz visível. 
II. Comprimentos de onda de micro-ondas são maiores que comprimentos de onda da luz visível. 
III. Energias de ondas de rádio são menores que energias de micro-ondas. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas II e III 
e) I, II e III 

 
08. A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea vêm introduzindo 

elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e o seu contexto. Rádio, televisão e telefone 
celular são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas, as quais têm a(s) seguinte(s) 
propriedade(s): 
I. propagação no vácuo. 
II. existência de campos elétricos variáveis perpendiculares a campos magnéticos variáveis. 
III. transporte de energia e não de matéria. 
 



Exercícios Complementares 
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Está(ão) correta(s) 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) I, II e III 

 
09. (UFSC 2007) Um candidato, no intuito de relaxar após se preparar para as provas do Vestibular, resolve 

surfar na praia da Joaquina em dia de ótimas ondas para a prática deste esporte. Assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
01) A onda do mar que conduzirá o surfista não possui nenhuma energia.    
02) Ao praticar seu esporte, o surfista aproveita parte da energia disponível na onda e a transforma em 

energia cinética.    
04) A lei da conservação da energia permite afirmar que toda a energia da onda do mar é aproveitada pelo 

surfista.    
08) Se o surfista duplicar sua velocidade, então a energia cinética do surfista será duas vezes maior.    
16) Tanto a energia cinética como a energia potencial gravitacional são formas relevantes para o fenômeno 

da prática do surf numa prancha.    
32) Por ser um tipo de onda mecânica, a onda do mar pode ser útil para gerar energia para consumo no 

dia. 
 
10. Uma onda, qualquer que seja ela, pode ser classificada, quanto à sua natureza, basicamente em onda 

mecânica, onda eletromagnética ou onda de matéria. Com relação ao tema é correto dizer. 
a) As ondas sonoras se propagam no vácuo com velocidade próxima à velocidade das ondas 

eletromagnéticas. 
b) A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é da ordem de 300.000 m/s. 
c) As ondas sonoras e as eletromagnéticas são sempre transversais. 
d) Numa onda longitudinal, as partículas do meio vibram na mesma direção em que se dá a propagação 

da onda. 
e) A frequência da onda é um elemento característico da fonte que a criou, cuja grandeza corresponde ao 

tempo de cada vibração gerada pela fonte. 
 
11. (FGV 2009) Quando uma onda eletromagnética se propaga em um meio material, alguns fatores devem 

ser levados em conta. Analise-os. 
I. No vácuo, a luz vermelha e a verde apresentam mesmas velocidades, porém, na água, suas 

velocidades ficam diferentes. 
II. A direção de propagação das ondas eletromagnéticas é transversal à direção da vibração da fonte que 

as produz, independentemente do meio que essas ondas atravessam. 
III. Nos meios materiais, desde que uma onda eletromagnética possa se propagar, a velocidade de 

propagação depende da frequência. 
 
É correto o contido em : 
a) I, apenas 
b) II, apenas 
c) I e III, apenas 
d) II e III, apenas 
e) I, II e III  

 
12. A respeito de ondas, que são a propagação de uma perturbação em um meio, assinale o que for correto. 

01) Não ocorre transporte de matéria no movimento de propagação de uma onda. 
02) O comprimento de uma onda é o espaço que ela percorre em uma frequência determinada. 
04) A distância entre duas cristas de ondas é chamada de amplitude. 
08) A velocidade de uma onda é constante e independe do meio de propagação. 
16) Os elementos que caracterizam uma onda são período, frequência, amplitude e comprimento. 

 
13. (UFSCAR 2006) A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e eletromagnéticas, como a luz, 

consiste no fato de que 
a) a velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência, só é 

assim obtida para ondas eletromagnéticas. 
b) as ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e 

longitudinal. 
c) apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno denominado difração. 
d) somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais. 
e) a interferência é um fenômeno que ocorre apenas com as ondas eletromagnéticas. 
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14. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir representa a 
corda num dado instante. 

 
Considere a situação apresentada e os dados do gráfico para analisar as afirmações que seguem. 
(   ) O período de propagação da onda na corda é 20 s. 
(   ) A amplitude da onda estabelecida na corda é de 6,0cm. 
(   ) A velocidade de propagação da onda na corda é de 5,0 m/s. 
(   ) A onda que se estabeleceu na corda é do tipo transversal. 
(   ) A onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de onda de 10 cm. 

 
15. O padrão de forma de onda proveniente de um sinal eletrônico está representado na figura a seguir. 

 
Notando os valores para as divisões horizontal (1 ms) e vertical (500 mV), deve-se dizer quanto à 
amplitude a, ao período t a frequência f da forma de onda que: 
a) A = 0,5 V; T = 4 ms; F = 250 Hz 
b) A = 1,0 V; T = 8 ms; F = 125 Hz 
c) A = 2,0 V; T = 2 ms; F = 500 Hz 
d) A = 2,0 V; T = 4 ms; F = 250 Hz 
e) A = 1,0 V; T = 4 ms; F = 250 Hz 

 
16. (UFC 2001) A figura a seguir representa uma onda harmônica que se propaga, para a direita, em uma 

corda homogênea. No instante representado, considere os pontos da corda indicados: 1, 2, 3, 4 e 5. 
Assinale a afirmativa correta. 

 
a) Os pontos 1 e 3 têm velocidade nula 
b) Os pontos 2 e 5 têm velocidade máxima 
c) O ponto 4 tem velocidade maior que o ponto 1 
d) O ponto 2 tem velocidade maior que o ponto 3 
e) Os pontos 1 e 3 têm velocidade máxima 
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17. (UFRJ 1996) A figura representa a fotografia, em um determinado instante, de uma corda na qual se 
propaga um pulso assimétrico para a direita. 

 
Seja tA o intervalo de tempo necessário para que o ponto A da corda chegue ao topo do pulso; seja tB o 
intervalo de tempo necessário para que o ponto B da corda retorne à sua posição horizontal de equilíbrio. 
Tendo em conta as distâncias indicadas na figura, calcule a razão tA/tB. 

 
18. (UFPE 2005) O intervalo de frequências do som audível é de 20 Hz a 20 kHz. Considerando que a 

velocidade do som no ar é aproximadamente 340 m/s, determine o intervalo correspondente de 
comprimentos de onda sonora no ar, em m. 
a) 2,5 x 10-3 a 2,5 
b) 5,8 x 10-3 a 5,8 
c) 8,5 x 10-3 a 8,5 
d) 17 x 10-3 a 17 
e) 17 x 10-3 a 17 

 
19. Dois pulsos triangulares idênticos propagam-se em uma corda e têm suas posições registradas em dois 

instantes de tempo, t = 0 e t = 1 s, conforme mostram as figuras. 

 
Sabendo que na corda há um ponto fixo, localizado em x = 25 m, determine: 
a) a coordenada Y do ponto A (localizado em x = 21m) em t = 5 s; 
b) a velocidade do ponto A em t = 5 s. 

 
20. (UFRJ 2009) Uma corda comprida e tensa está inicialmente ao longo de um eixo horizontal Ox e tem uma 

de suas extremidades em x = 0. Num dado instante, tomado como t = 0, uma onda transversal é gerada 
na corda levando-se essa extremidade para cima até uma altura h conhecida e depois trazendo-a de volta 
para a posição inicial. A partir desse momento a extremidade permanece em repouso. A duração do 
movimento de subida da extremidade, de valor conhecido ∆t, é igual à duração do movimento de descida. 
Por simplicidade, suponha que o movimento da extremidade, tanto na subida quanto na descida, seja 
realizado com velocidade vertical e de módulo constante, sendo desprezível o tempo gasto para inverter o 
movimento. A figura mostra a configuração da corda no instante t = 2∆t. 

 
Calcule a velocidade do ponto da corda localizado em x = 5d /4 no instante t = 4.∆t, sendo d a distância 
indicada no gráfico. 
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21. A equação de uma onda que se propaga em um meio homogêneo é y = 0,01.sen[2π (0,1x - 0,5t)], onde x 
e y são medidos em metros, e t, em segundos. Determine a velocidade da onda em m/s. 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
22. Uma onda bidimensional se propaga em uma corda longa segundo um plano vertical. Os deslocamentos 

verticais, em relação à posição horizontal de repouso da corda, são dados em função do tempo por 
ty 2sen

6
 

  
 

 em que y está em decímetros, e t, em segundos. A figura abaixo representa um trecho dessa 

onda. 

 
A velocidade de propagação da onda, em dm/s, é: 
a) 2/3 
b) 3/2 
c) 3/4 
d) 4/3 
e) 4/9 

 
23. Uma onda transversal de freqüência 2,0Hz se propaga em uma corda muito longa. A figura abaixo 

representa a forma da corda no instante t=0. Considere o ponto P, mostrado na figura. 

 
As coordenadas [par ordenado (x, y)] desse ponto no instante t = 1/8s serão, em metros: 
a) (2,5; 2,5) 
b) (2,5; 0) 
c) (2,5; -0,5) 
d) (0; 2,5) 
e) (0,0) 

 
24. Duas ondas unidimensionais, cujas equações são y = Acos(ω.t - k.x) e y = Acos(ω.t -  k.x + δ) se 

superpõem. A equação da onda superposta é dada por: 
a) y = 2A cos (ω.t - k.x) 
b) y = A cos (ω.t - k.x) 
c) y = A cos (ω.t - k.x + δ) 
d) y = - 2A cos (ω.t - k.x) 
e) y = 0 
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25. (ITA 2004) Duas partículas carregadas com cargas opostas estão posicionadas em uma corda nas 
posições x = 0 e x = π, respectivamente. Uma onda transversal e progressiva de equação y(x,t) = (π/2) 
sen (x - ωt), presente na corda, é capaz de transferir energia para as partículas, não sendo, porém, 
afetada por elas. Considerando T o período da onda, Ef, a energia potencial elétrica das partículas no 
instante t = T/4, e Ei essa mesma energia no instante t=0, assinale a opção correta indicativa da razão 
Ef/Ei. 

a) 
 2

2
    

b) 
 2

2
    

c) 2     

d) 
 2

2


    

e) 2  π    
 
26. (ITA 2012) Em uma superfície líquida, na origem de um sistema de coordenadas encontra-se um emissor 

de ondas circulares transversais. Bem distante dessa origem, elas têm a forma aproximada dada por 
    1 0h x,y, t h sen 2 r ft    , em que  é o comprimento de onda, f é a frequência e r, a distância de um 

ponto da onda até a origem. Uma onda plana transversal com a forma 
    2 0h x,y, t h sen 2 x ft    superpõe-se à primeira, conforme a figura. Na situação descrita, podemos 

afirmar, sendo Z o conjunto dos números inteiros, que: 

 
a) nas posições   2

P Py 2n n 8, y    as duas ondas estão em fase se n  .    

b) nas posições   2
P Py 2n n 2, y    as duas ondas estão em oposição de fase se n   e n 0 .    

c) nas posições       2
P Py 2n n 1 2 2 , y     as duas ondas estão em oposição de fase se n   e n 0 .    

d) nas posições        2
P Py 2n 1 n 1 2 2 , y      as duas ondas estão em oposição de fase se n   e 

n 0 .    
e) na posição     2

P P2y 8 , y    a diferença de fase entre as ondas é de 45° 

 
GABARITO 
 
1. a 
2. e 
3. 56 
4. a 
5. a 
6. b 
7. e 
8. e 
9. 50 
10. d 
11. e 
12. 17 
13. d 
14. F F V V F 
15. e 
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16. e 
17. 1/3 
18. d 
19.  

a) como os pulsos eram inicialmente idênticos, concluímos que a coordenada y do ponto A nesse instante 
é yA = 0.  b) vA = v1A + v2A = - 10 + ( -10 ) = -20 cm/s. 

20. v = -h/∆t 
21. d 
22. c 
23. c 
24. e 
25. b 
26. d 
 
 


