
 

Conteúdo: 

• Ondulatória parte 1 e parte 2.

 

1 - 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.     

   

2 - 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   

 

   

3 - 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:   
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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    

4 - 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.   

 

5 - 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)  

 

6 - 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   

 

7 - 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   

 



8 - 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    

   

9 - 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  

a) refração.    

b) absorção.    

c) condução.    

d) convecção.    

e) reflexão. 

  

10 - 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    

 

11 – 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.  

  

 

 

 

 

GABARITO 

Questão Resposta 

1 D 

2 A 

3 A 

4 A 

5 C 

6 A 

7 D 

8 D 

9 E 

10 C 

11 Branco, Vermelho e Verde 

  

 


