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Q.01- A figura representa uma onda produzida em uma corda, por um 
gerador G, que possui uma frequência de operação f. Estão 

representados, também, o comprimento de onda (), a amplitude da 
onda (A) e um ponto B, fixo na corda. 
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A alternativa incorreta é: 

A) O ponto B oscila com uma velocidade igual a /T, onde T é o período 
da onda. 

B) O período da onda corresponde ao intervalo de tempo de uma 
oscilação completa do ponto B. 

C) A velocidade de propagação da onda na corda vale v = f. 
D) A frequência de oscilação do gerador G é igual à frequência de 

oscilação do ponto B. 
 
Q.02-  A figura abaixo representa uma onda aproximadamente senoidal 
no mar e uma boia que efetua 15 oscilações por minuto. 
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Na situação considerada, a frequência, o comprimento de onda e a 
velocidade de propagação da onda valem, respectivamente, 
A) 0,25 Hz, 40,00 m e 4,00 m/s 
B) 15,00 Hz, 4,00 m e 4,00 m/s 
C) 40,00 Hz, 15,00 m e 15,00 m/s 
D) 0,25 Hz, 40,00 m e 10,00 m/s 
 
Q.03-  Considere as alternativas: 
 
I. Em uma orquestra, uma flauta está emitindo um som bastante 
agudo (grande frequência) enquanto uma tuba está emitindo um som 
grave (pequenas frequências). Sabendo-se que a flauta está emitindo 
som de menor comprimento de onda do que a tuba, a onda sonora que 
sofrerá difração mais acentuada será a proveniente da tuba. Logo, uma 
pessoa situada atrás de um obstáculo, terá melhores condições para 
ouvir a tuba. 
II. Quando um trem se aproxima de uma estação fazendo soar o 
seu apito, as pessoas que o aguardam na plataforma da estação ouvem 
o apito mais agudo do que ouviriam se o trem estivesse parado. Esse 
fenômeno foi estudado pelo físico austríaco J.C. Doppler e por esta 
razão, é conhecido como efeito Doppler. Tal efeito é característico de 
qualquer tipo de onda. 
III. Uma onda para ser polarizada tem que ser, obrigatoriamente, 
transversal. 
 
Assinale: 
A) Se somente I estiver correta. 
B) Se somente II estiver correta. 
C) Se somente I e II estiverem corretas. 
D) se todas estiverem corretas. 
 
Q.04-  As velocidades de propagação dos raios–X, das ondas sonoras e 
dos raios gama em um dado meio são representadas por v1, v2 e v3, 
respectivamente. Se a velocidade da luz no vácuo for representada por 
c, é correto afirmar que, no vácuo, 
A) v1 = v2 = v3 = c. 
B) v1 = v3 = c e v2 = 0. 
C) v1 > v3 e v2 = 0. 
D) v2 < v1 < v3 e v3 = c. 
 

Q.05- A figura abaixo representa um espectro eletromagnético que 
apresenta ondas de diferentes comprimentos. A compreensão de um 
espectro eletromagnético permite ao homem explorar diversos tipos de 
ondas, nas mais diferentes formas: nas transferências de informações, 
na saúde etc. 
 

 
Adaptado de: COMINS; KAUFAMANN. Descobrindo o universo. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. p. 96. 
 
A partir do espectro eletromagnético, é correto afirmar que 
 
A) o infravermelho, visível ao olho humano, só é percebido no escuro, 

por possuir tons avermelhados. 
B) as ondas de rádio não são visíveis ao olho humano e possuem 

velocidade baixa quando comparada à velocidade da luz visível. 
C) os raios gama são invisíveis ao olho humano, possuem pequeno 

comprimento de onda e alta frequência, com alta capacidade de 
penetração em objetos sólidos. 

D) as micro-ondas são uma forma de radiação com comprimento de 
onda e frequência maiores que a luz visível. 

 
Q.06- Uma corda de cavaquinho tem 30,0 cm de comprimento. 
Sabendo-se que a velocidade de propagação de uma onda nessa mesma 
corda é de 360 m/s, pode-se afirmar que a frequência do som fun-
damental que essa corda pode emitir, em Hz, é: 
A) 12,0  B) 108  C) 216  D)600 
 
Q.07- A figura abaixo mostra uma onda estacionária em uma corda. Os 
pontos A, B, C e D são nodos e a distância entre os nodos A e D é de 6m. 
A velocidade de propagação das ondas que resultam na onda 
estacionária, nesta corda, é de 10 m/s. 

A B C D

6 m

 
A frequência da onda estacionária vale, em Hz, 
A) 10  B) 5  C) 2,5  D) 1,66 
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Q.08- A frequência dos batimentos, devidos à interferência de uma onda 
de frequência f1 com outra de frequência f2, é: 
a) f1 + f2;   b) (f1 + f2)/2; 
c) | f1 – f2 |  d) | f1 – f2 | / 2 
 
Q.09- Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O som é uma onda transversal e a luz é uma onda longitudinal. 
b) Nos meios onde a luz e o som se propagam, a onda luminosa tem 
sempre velocidade maior do que a onda sonora. 
c) O som não se propaga no vácuo, enquanto a luz o faz com uma 
velocidade de, aproximadamente, 3 x 108m/s. 
d) A luz é uma onda eletromagnética e o som é uma onda mecânica. 
 
Q.10-  Um garoto observava uma menina com um biquíni vermelho que 
corria à beira de uma piscina. A menina pulou na piscina e enquanto 
mergulhava, o garoto via que seu biquíni continuava vermelho. Isto se 
justifica porque uma onda ao passar de um meio para o outro não altera: 
a) a frequência;   
b) o comprimento de onda; 
c) a velocidade de propagação; 
d) a frequência e o comprimento de onda; 
 
Q.11- Em uma feira de ciências, um grupo de alunos apresentou um 
experimento que constava de uma barra metálica, livre para girar, 
apoiada em dois suportes. Nela, estavam suspensos três pêndulos 
simples, cujas massas e comprimentos são indicados na figura abaixo. 
O pêndulo 1, então, foi posto para oscilar perpendicularmente ao plano 
da figura. Após um intervalo de tempo, observou-se que um dos outros 
dois pêndulos passou a oscilar com amplitude bem maior que a do seu 
vizinho. 

 
O pêndulo que passou a oscilar com maior amplitude foi 
a) o pêndulo 3, e o fenômeno físico responsável foi a ressonância. 
b) o pêndulo 2, e o fenômeno físico responsável foi a ressonância. 
c) o pêndulo 3, e o fenômeno físico responsável foi a interferência. 
d) o pêndulo 2, e o fenômeno físico responsável foi a interferência. 
 
 
QUESTÕES ENEM 
Q.01- Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó (Dó maior) 
apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar 
programas computacionais para expressar o formato dessas ondas 
sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em 
que estão indicados intervalos de tempo idênticos (T). 

 
A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de: 
 

A) 
2

1
 B) 2 C) 1 D) 

4

1
 E) 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q.02-  Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento 
de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a 

recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para 
eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via 
rádio dos pilotos com a torre de controle. 
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado 
é o fato de 
 
a) terem fases opostas. 
b) serem ambas audíveis. 
c) terem intensidades inversas. 
d) serem de mesma amplitude. 
e) terem frequências próximas. 
 
Q.03-  Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse 
dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas 
oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos 
problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes 
até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua 
fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em 
um largo intervalo de temperaturas. 
YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the 
mathematization of nature. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado). 
 
Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a 
aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize 
corretamente a contagem do tempo, é necessário que o(a) 
 
a) comprimento da haste seja mantido constante. 
b) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. 
c) material da haste possua alta condutividade térmica. 
d) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura. 
e) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha 
constante. 
 
Q.04-  Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz 
ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, 
responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma 
garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se 
exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela 
percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não 
ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de 
 
a) baixa intensidade. 
b) baixa frequência. 
c) um espectro contínuo. 
d) amplitude inadequada. 
e) curto comprimento de onda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.05-  Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na 
região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que 
percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou 
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transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para 
uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda 
em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode 
prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o 
comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no 
lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. 
 

 
Brown, T. Química a Ciência Central. 2005 (adaptado). 
 
Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1? 
a) Azul.    
b) Verde.   
c) Violeta. 
d) Laranja.   
e) Vermelho. 
  
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-D Q.03-D Q.04-B Q.05-C 
Q.06-D Q.07-C Q.08-C Q.09-A Q.10-A 
Q.11-A 
 
QUESTÕES ENEM 
Q.01-A Q.02-E Q.03-A Q.04-B Q.05-E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


