
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – Física 

Conteúdo: 

A seguir apresenta-se o conteúdo contemplado no programa de recuperação: 

 Ondulatória: parte 1 e 2. 

 

Lista de exercícios 

 

(A) Uma almofada listrada nas cores vermelha e branca é colocada em uma peça escura e 

iluminada com luz monocromática azul.  

As listras vermelhas e brancas são vistas, respectivamente, como   

a) brancas e pretas.   

b) azuis e pretas.     

c) azuis e brancas.     

d) pretas e azuis. 

 

(B) Quando jogamos uma pedra em um lago de águas calmas, são produzidas ondas 

periódicas que percorrem 5 m em 10 s. 

Sendo a distância entre duas cristas sucessivas igual a 40 cm teremos que a frequência e 

a velocidade de propagação dessas ondas são, respectivamente, iguais a  

a) 1,25 Hz e 0,50 m/s    

b) 0,8 Hz e 0,50 m/s    

c) 1,25 Hz e 2,00 m/s    

d) 0,8 Hz e 2,00 m/s 

 

(C) Uma corda inextensível tem uma de suas extremidades fixada em uma parede vertical. Na 

outra extremidade, um estudante de física produz vibrações transversais periódicas, com 

frequência de 2 Hz. A figura abaixo ilustra a onda transversal periódica resultante na corda.  

 

Com base nesses dados, o estudante determina a Amplitude, o Período e a Velocidade de 

Propagação dessa onda. Esses valos são iguais a:   

a) 20 cm, 0,5 s e 0,4 m/s    

b) 20 cm, 2 s e 40 m/s    

c) 40 cm, 0,5 s e 20 m/s    

d) 40 cm, 2 s e 0,2 m/s 
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(D) Considere as seguintes afirmativas.  

I. Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem 

definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente.  

II. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa 

luz, e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia.  

III. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios 

transparentes: sua trajetória não é regular.  

É (são) verdadeira (s):   

a) apenas I.     

b) apenas II.     

c) apenas III.     

d) I e III.     

e) II e III.  

 

(E) Uma bandeira do Brasil, que se encontra em uma sala escura, é iluminada com luz 

monocromática de cor azul. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas 

letras da faixa central e pelo círculo são, respectivamente,  

a) verde, amarela, branca e azul.    

b) preta, preta, azul e azul.    

c) preta, preta, preta e azul.    

d) azul, preta, verde e azul.    

e) preta, preta, preta e preta. 

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O texto a seguir refere-se à (s) seguinte (s) questão (ões). Leia-o com atenção! 

A TERRA É AZUL! 

Em 1961, um homem – Yuri Gagarin – subia, pela primeira vez, ao espaço. O feito 

posicionou os russos na frente da corrida espacial travada com os Estados Unidos após o 

fim da Segunda Guerra. Em 2011, comemoramos cinco décadas dessa façanha.  

Por: Othon Winter  

Em 12 de abril de 1961, Yuri Alekseevich Gagarin estava a bordo da espaçonave Vostok-1, 

lançada de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão, por um foguete Soyuz. Durante o voo, 

que durou 108 minutos, sendo 90 minutos efetivamente no espaço, completou uma órbita ao redor 

da Terra, viajando a uma velocidade aproximada de 27 mil km/h. Na descida, foi ejetado da nave 

quando estava a 7 km de altura e chegou ao solo suavemente, com o auxílio de paraquedas. 

Em órbita, Gagarin fez algumas anotações em seu diário de bordo. Porém, ao tentar usá-lo, o 

diário flutuou e voltou para ele sem o lápis, que estava conectado ao livro por uma mola. A partir 

de então, todos os registros tiveram que ser feitos por meio de um gravador de voz. Como ele era 

ativado por som, a fita ficou logo cheia, pois muitas vezes o equipamento era ativado pelos ruídos 

na cápsula. Durante o voo, Gagarin se alimentou e tomou água, mantendo contato contínuo com a 

Terra por rádio, em diferentes canais, telefone e telégrafo. Ele foi o primeiro ser humano a ver a 



Terra do espaço. Pôde vê-la como um todo e, entre as observações que fez, uma é marcante. 

Impressionado com o que via, afirmou: “A Terra é azul! ”. 

(Trecho adaptado a partir de matéria publicada na Revista Ciência Hoje, vol. 47, ed. 280. p. 72-73)  

 

(F)  Durante o voo, Gagarin manteve contato contínuo com a Terra por rádio, em diferentes 

canais. A comunicação se dava, preferencialmente, em UHF (Ultra High Frequency). 

Supondo que a frequência usada na missão espacial russa tenha sido de 600 MHz e 

sabendo que as ondas de rádio viajam pelo espaço a velocidade da luz (3,0 x 108 m/s) o 

comprimento das ondas (λ) tem o valor de  

a) 0,5 m    

b) 1,0 m    

c) 5,0 x 105 m    

d) 1,0 x 106 m 

 

(G)  Na Copa do Mundo de 2010, a Fifa determinou que nenhum atleta poderia participar sem 

ter feito uma minuciosa avaliação cardiológica prévia. Um dos testes a ser realizado, no 

exame ergométrico, era o eletrocardiograma. 

Nele é feito o registro da variação dos potenciais elétricos gerados pela atividade do 

coração. 

Considere a figura que representa parte do eletrocardiograma de um determinado atleta. 

 

 

Sabendo que o pico máximo representa a fase final da diástole, conclui-se que a 

frequência cardíaca desse atleta é, em batimentos por minuto,  

a) 60    

b) 80    

c) 100    

d) 120    

e) 140 

 

(H) Um menino de 1,5 m de altura produz uma sombra de 50 cm. No mesmo instante, um 

prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 m. A altura do prédio, em metros, é  



a) 20    

b) 30    

c) 50    

d) 60    

e) 80    

   

(I) O uso de cores claras na pintura das paredes externas de uma casa é uma prática que 

contribui para o conforto térmico das residências, pois minimiza o aquecimento dos 

ambientes internos. Além disso, essa atitude diminui os gastos de energia com 

ventiladores ou aparelhos de ar condicionado. 

A escolha de tintas de cores claras se justifica pois, na interação da radiação solar com 

essa tinta, predomina o fenômeno de refração.    

a) absorção.    

b) condução.    

c) convecção.    

d) reflexão. 

  

(J) Aproveitando materiais recicláveis, como latas de alumínio de refrigerantes e caixas de 

papelão de sapatos, pode-se construir uma máquina fotográfica utilizando uma técnica 

chamada "pin hole" (furo de agulha), que, no lugar de lentes, usa um único furo de agulha 

para captar a imagem num filme fotográfico. As máquinas fotográficas "pin hole" registram 

um mundo em imagens com um olhar diferente. 

Um poste com 4 m de altura é fotografado numa máquina "pin hole". No filme, a altura da 

imagem do poste, em centímetros, é: 

 

a) 12    

b) 10    

c) 8    

d) 6    

e) 4   

 

(K) Três objetos são colocados no interior de uma sala escura contendo três lâmpadas 

monocromáticas. A tabela abaixo mostra a cor aparente de cada um dos objetos (O1, O2 e 

O3) quando iluminados pelas lâmpadas L1, L2 e L3. 

 O1 O2 O3 

L1 Vermelho Azul Branco 



L2 Vermelho Preto Vermelho 

L3 Preto Preto Verde 

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, determine a cor da luz emitida por 

cada uma das lâmpadas L1, L2 e L3, respectivamente.  

 

(L) A figura a seguir representa um trecho de uma onda que se propaga com uma velocidade 

de 320 m/s. A amplitude e a frequência dessa onda são, respectivamente: 

 

a) 20 cm e 8,0 kHz    

b) 20 cm e 1,6 kHz    

c) 8 cm e 4,0 kHz    

d) 8 cm e 1,6 kHz    

e) 4 cm e 4,0 kHz    

 

(M) Um dos grandes navios antissubmarino da Frota do Norte Russa é o Vitse-admiral 

Kulakov. Ele é capaz de atingir velocidade máxima de 35 nós e conta com uma tripulação 

de cerca de 300 homens. Para localizar submarinos, o Vitse-admiral Kulakov está 

equipado com um poderoso SONAR, sigla de SOund NAvigation and Ranging – 

navegação e determinação da distância pelo som. Um SONAR é um aparelho que emite 

ondas sonoras em ultrassom, normalmente na faixa de 300 kHz a 600 kHz. 

Como a velocidade média do ultrassom, na água, é 1500 m/s, um sonar que opere com 

frequência de 400 kHz (1 kHz = 1000 Hz) emite ondas cujo comprimento vale:   

a) 42,86 mm    

b) 5,00 mm     

c) 3,75 mm     

d) 2,50 mm 

e) 1,05 mm 

 

(N) Um menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. 

Nessas ondas, a distância entre duas cristas sucessivas é chamada de  

a) frequência.    

b) elongação.    

c) comprimento de onda.     

d) velocidade da onda.     

   

(O) Um certo submarino, através do seu sonar, emite ondas ultrassônicas de frequência 

28 kHz,  cuja configuração é apresentada na figura abaixo: 

 



 

Em uma missão, estando em repouso, esse submarino detectou um obstáculo a sua 

frente, medido pelo retorno do sinal do sonar 1,2 segundos  após ter sido emitido. 

Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da onda sonora nessa água e a 

distância em que se encontra o obstáculo valem, respectivamente:  

a) 340 m/s e 460 m    

b) 340 m/s e 680 m    

c) 340 m/s e 840 m    

d) 1400 m/s e 680 m    

e) 1400 m/s e 840 m    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O texto a seguir refere-se à(s) questão(ões) propostas abaixo. 

 

 

“No dia 20 de dezembro de 2013, a 68ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 

proclamou o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias baseadas em Luz 

(International Year of Light and Light-based Technologies – IYL 2015). 

Ao proclamar um Ano Internacional com foco na ciência óptica e em suas aplicações, as 

Nações Unidas reconhecem a importância da conscientização mundial sobre como as tecnologias 

baseadas na luz promovem o desenvolvimento sustentável e fornecem soluções para os desafios 

mundiais nas áreas de energia, educação, agricultura, comunicação e saúde. A luz exerce um 

papel essencial no nosso cotidiano e é uma disciplina científica transversal obrigatória para o 

século XXI. Ela vem revolucionando a medicina, abrindo a comunicação internacional por meio da 

internet e continua a ser primordial para vincular aspectos culturais, econômicos e políticos da 

sociedade mundial.” 

(http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2015-international-

year-of-light/ Acesso em 10 de set. 2015)  

 

 



(P) Em 1672, Isaac Newton publicou um trabalho onde apresentava ideias sobre as cores dos 

corpos. Passados aproximadamente três séculos e meio, hoje as ideias propostas por ele 

ainda são aceitas. 

Imagine um objeto de cor vermelha quando iluminado pela luz do Sol. Se esse mesmo 

objeto é colocado em um ambiente iluminado exclusivamente por luz monocromática 

verde, podemos afirmar que um observador perceberá este objeto como sendo  

a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o objeto.    

b) vermelho, pois a cor do objeto independe da radiação incidente.    

c) preto, porque o objeto só reflete a cor vermelha.    

d) um tom entre o verde e o vermelho, pois ocorre mistura das cores.    

   

(Q) Considere as seguintes afirmativas.  

 I. Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem 

definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente.  

 II. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa 

luz, e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia.  

 III. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios 

transparentes: sua trajetória não é regular.  

 É(são) verdadeira(s):   

a) apenas I.     

b) apenas II.     

c) apenas III.     

d) I e III.     

e) II e III.    

   

(R) Pesquisas atuais no campo das comunicações indicam que as "infovias" (sistemas de 

comunicações entre redes de computadores como a INTERNET, por exemplo) serão 

capazes de enviar informação através de pulsos luminosos transmitidos por fibras ópticas 

com a frequência de 1110  pulsos/segundo. Se na fibra óptica a luz se propaga com 

velocidade de 82 10 m / s,  podemos afirmar que a distância (em metros) entre dois pulsos 

consecutivos é  

a) 0,018     

b) 0,002     

c) 0,015     

d) 0,033     

e) 0,232     

   

(S) Em Portugal, a cidade do Porto aceitou o desafio de um fabricante de lâmpadas e instalou 

luminárias que usam a tecnologia dos LEDs de alta potência e emitem uma tonalidade de 

cor mais agradável, ao mesmo tempo que poupam energia. 

Sobre a propagação de ondas, assinale a alternativa que preenche, correta e 

 respectivamente, o texto a seguir. 



 

Seja qual for o tipo de lâmpada utilizada, a luz propaga-se como uma onda ____________ 

no vácuo e também em meios materiais, desde que estes sejam ____________ ou sejam 

_____________.  

a) mecânica – opacos – transparentes    

b) mecânica – translúcidos – transparentes    

c) eletromagnética – opacos – translúcidos    

d) eletromagnética – opacos – transparentes    

f) eletromagnética – transparentes – translúcidos    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Para medir a altura de um prédio, Mônica cravou uma estaca, verticalmente no chão, mediu a 

estaca, sua sombra e a sombra do prédio. Os valores que encontrou estão indicados na figura a 

seguir. 

 

(T) Calcule a altura aproximada do prédio.   

a) 4000 cm    

b) 1000 dam    

c) 30,4 m    

d) 0,5 km    

e) 2 × 104 mm    

 

 

FORMULÁRIO: 

fλv    ;  
T

1
f   

 

 

 

 



GABARITO 

(A) D (K) Branco, Vermelho e Verde 

(B) A (L) D 

(C) A (M) C 

(D) A (N) C 

(E) C (O) E 

(F) A (P) C 

(G) D (Q) A 

(H) D (R) B 

(I) E (S) E 

(J) C (T) C 

 

 


