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Q.01- Enquanto brinca, Gabriela produz uma onda transversal em uma 
corda esticada. Em certo instante, parte dessa corda tem a forma 
mostrada na figura a seguir. A direção de propagação da onda na corda 
também está indicada na figura. 
Assinale a alternativa em que estão representados CORRETAMENTE a 
direção e o sentido do deslocamento do ponto P da corda, no instante 
mostrado. 

 
 
Q.02-  O SONAR (sound navigation and ranging) é um dispositivo que, 
instalado em navios e submarinos, permite medir profundidades 
oceânicas e detectar a presença de obstáculos. Originalmente foi 
desenvolvido com finalidades bélicas durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939- 1945). para permitir a localização de submarinos e 
outras embarcações do inimigo, O seu princípio é bastante simples, 
encontrando-se ilustrado na figura abaixo. 
lnicialmente é emitido um impulso sonoro por um dispositivo instalado 
no navio, A sua frequência dominante é normalmente  de 10 kHz a 
40kHz. O sinal sonoro propaga-se na água em todas as direções até 
encontrar um obstáculo. O sinal sonoro é então refletido (eco) 
dirigindo-se uma parte da energia de volta para o navio onde é 
detectado por um hidrofone. 
Acerca do assunto tratado no texto  analise a seguinte situação-
problema: 
Um submarino é equipado com um aparelho denominado sonar, que 
emite ondas sonoras de frequência 4.104  Hz. A velocidade de 
propagação do som na água é de 1,60.103 m/s. Esse submarino, 
quando em repouso na superfície, emite um sinal na direção vertical 
através do oceano e o eco é recebido após 0,80s. A profundidade do 
oceano nesse local e o comprimento de ondas do som na água. em 
metros, são, respectivamente: 
 
A)  640 e 4.10-2               
B)  620 e 4.10-2              
C)  630 e 4,5.10-2      
D) 610 e 3,5.10-2           
E) 600 e 3.10-2 
 
Q.03-  Ondas de mesma amplitude e comprimento de onda, mas com 
velocidades opostas, propagando-se em uma mesma corda, geram 
ondas estacionárias. 
Considerando-se um fio de alumínio de 50,0cm de comprimento e 
200,0g de massa, mantido esticado com uma força de 40,0N, com as 
duas extremidades fixas e vibrando no seu terceiro harmônico, vibrará, 
no seu modo fundamental, com uma frequência, em Hz, igual a 
 
A) 25  B) 20  C) 15  D) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-  Na Figura I, estão representados os pulsos P e Q, que estão se 
propagando em uma corda e se aproximam um do outro com 
velocidades de mesmo módulo. 

 
Na Figura II, está representado o pulso P, em um instante t, posterior, 
caso ele estivesse se propagando sozinho. 

 
A partir da análise dessas informações, assinale a alternativa em que a 
forma da corda no instante t está CORRETAMENTE representada. 
 

A)
  

B)
  

C)
  

D)
  

 
Q.05- Uma onda propagando-se em um meio material passa a 
propagar-se em outro meio cuja velocidade de propagação é maior do 
que a do meio anterior. Nesse caso, a onda, no novo meio tem  
A) sua fase invertida.     
B) sua frequência aumentada.    
C) comprimento de onda maior.    
D) comprimento de onda menor.    
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Q.06- No estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é 
a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal 
propagando-se em uma corda devidamente tensionada encontra uma 
extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda, em sentido contrário 
e com  
A) inversão de fase.    
B) alteração no valor da frequência.    
C) alteração no valor do comprimento de onda.    
D) alteração no valor da velocidade de propagação.    
   
Q.07- Considere um sistema formado por duas cordas elásticas 

diferentes, com densidades lineares 1μ  e 2,μ  tal que 1 2.μ μ  Na 

corda de densidade linear 1μ  é produzido um pulso que se desloca 

com velocidade constante e igual a v,  conforme indicado na figura 

abaixo.  

 
Após um intervalo de tempo t,  depois de o pulso atingir a junção das 

duas cordas, verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 

3  vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. 

 
Com base nessas informações, podemos afirmar, respectivamente, que 
a relação entre as densidades lineares das duas cordas e que as fases 
dos pulsos refletido e refratado estão corretamente relacionados na 
alternativa:  

A) a) 1 23 ,μ μ=   o pulso refletido sofre inversão de fase mas o 

pulso refratado não sofre inversão de fase.    

B) b) 1 23 ,μ μ=   os pulsos refletido e refratado não sofrem 

inversão de fase.    

C) c) 1 29 ,μ μ=   o pulso refletido não sofre inversão de fase mas o 

pulso refratado sofre inversão de fase.    

D) d) 1 29 ,μ μ=   os pulsos refletido e refratado não sofrem 

inversão de fase.    
  
Q.08- Analise a figura abaixo. 

 
A figura acima representa um pulso P  que se propaga em uma corda I, 

de densidade linear I,μ  em direção a uma corda II, de densidade linear 

II.μ  O ponto Q  é o ponto de junção das duas cordas. Sabendo que 

I II,μ μ  o perfil da corda logo após a passagem do pulso P  pela 

junção Q  é mais bem representado por  

A)     
B) 

    
C)  

D)     

     

Q.09- Um feixe de luz branca do Sol, vindo do ar, encontra um bloco 
cúbico de vidro sobre o qual incide obliquamente; refrata dispersando-
se em forma de leque em seu interior. 
 

 
 
Na figura, x, y  e z  são alguns de seus raios de luz monocromática 

originários da dispersão da luz branca e formam ângulos que guardam 

a relação ˆ ˆ ˆx y z   com as respectivas normais nos pontos de 

inserção no bloco. Considerando a luz como onda eletromagnética, é 
correto afirmar que  
a) as frequências de vibração das ondas dispersas guardam a relação 

x y zf f f .      

b) as velocidades de propagação das ondas dispersas guardam a 

relação x y zv v v .      

c) os comprimentos de onda das ondas dispersas guardam a relação 

x y z.λ λ λ      

d) as frentes de ondas dispersas deslocam-se no vidro com a mesma 
velocidade.    
  
Q.10- Numa aula no Laboratório de Física, o professor faz, para seus 
alunos, a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche 
de água um recipiente retangular, em que há duas regiões - I e II -, de 
profundidades diferentes. 
Esse recipiente, visto de cima, está representado nesta figura: 
 

 
 
No lado esquerdo da região I, o professor coloca uma régua a oscilar 
verticalmente, com frequência constante, de modo a produzir um trem 
de ondas. As ondas atravessam a região I e propagam-se pela região II, 
até atingirem o lado direito do recipiente. 
Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. Dois 
dos alunos que assistem ao experimento fazem, então, estas 
observações: 
Bernardo: “A frequência das ondas na região • I é menor que na região 
II.” 
Rodrigo: “A velocidade das ondas na região • I é maior que na região 
II.” 
 
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que:  
A) Apenas a observação do Bernardo está certa.    
B) Apenas a observação do Rodrigo está certa.    
C) Ambas as observações estão certas.    
D) Nenhuma das duas observações está certa.    
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QUESTÕES ENEM 
 
Q.01- Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre 
o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas 
circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a cada 
segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de 25 cm e 
cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 
1,0 m/s. Após algum tempo a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 
uma vez por segundo. 
 
Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade 
de propagação da onda se tornaram, respectivamente, 
 
A) maior que 25 cm e maior 1,0 m/s. 
B) maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s. 
C) menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s. 
D) menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s. 
E) igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s. 
 
Q.02-  A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma 
técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se 
baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido 
pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície 
que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser 
captados de volta pelo aparelho. para a observação de detalhes no 
interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos tem frequências 
altíssimas, de até 30MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada 
segundo. 
 
A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com 
esse aparelho fundamenta–se em duas variáveis imprescindíveis: 
 
A) a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência 

desses sons. 
B) a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a 

velocidade do som nos tecidos. 
C) a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a 

frequência dos sons emitidos pelo aparelho. 
D) a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os 

ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. 
E) o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de 

pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho. 
 
 
Q.03-  Os radares comuns transmitem microondas que refletem na 
água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar 
apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de 
chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e 
a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro 
do fluxo de vendas em diferentes elevações. 
Nos Estados Unidos, a Nexrad, uma rede de 158 radares Doppler, 
montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e 
Atmosférica (NOAA), permite que o Serviço Meteorológico Nacional 
(NWS) emita alertas sobre situações do tempo potencialmente 
perigosas com um grau de certeza muito maior. 
O pulso da onda do radar ao atingir uma gota de chuva, devolve uma 
pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao 
disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da 
Nexrad transmitem entre 860 e 1300 pulsos por segundo, na 
frequência de 3000 MHz. 
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No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e 

recebidas pelo radar é dada por f = (2ur/c)f0 onde ur é a velocidade 

relativa entre a fonte e o receptor, c = 3,0108 m/s é a velocidade da 
onda eletromagnética, e f0 é a frequência emitida pela fonte. Qual é a 
velocidade, em km/h, de uma chuva, para a qual se registra no radar 
Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz? 
 
A) 1,5 km/h   
B) b) 5,4 km/h   
C) c) 15 km/h 
D) d) 54 km/h   
E) e) 108 km/h 
 
 
Q.04-  Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é 
a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem 
se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados 
com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos 
espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme 
ilustração. 

 
Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é 
45km/h e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se 
levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80cm. 
Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em 7 dez. 2012 (adaptado) 
 
Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais 
próximo de 
 
A) 0,3.      B) 0,5.         C) 1,0.  D) 1,9.  E) 3,7.B 
 
Q.05-  O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do 
coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do 
coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa 
o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, 
em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é 
considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por 
minuto. 

 
Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a 
frequência cardíaca do paciente é 
 
A) normal. 
B) acima do valor ideal. 
C) abaixo do valor ideal. 
D) próxima do limite inferior. 
E) próxima do limite superior. 
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