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LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 2 
 
Tema: Fenômenos ondulatórios 

 
1. Por que as ondas do mar, ao atingirem a praia, não são classificadas fisicamente como ondas? 
 
2. Diferencie ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. Dê dois exemplos de cada tipo. 
 
3. Dê um exemplo de cada tipo de onda: 
 

a) Unidimensional 
b) Bidimensional 
c) Tridimensional 

 
4. Diferencie ondas transversais de longitudinais 
 
5. Determine o valor do comprimento de onda da onda representada a seguir: 
 

 
 
6. Determine o valor da amplitude da onda representada a seguir: 
 

 
 
7. Determine o valor do comprimento de onda e da amplitude da onda representada a seguir. Considere que o 
valor da lateral de cada quadradinho seja de 5 cm. 
 

 
 
8. Nas últimas décadas, o cinema tem produzido inúmeros filmes de ficção científica com cenas de guerras 
espaciais, como Guerra nas Estrelas.  Com exceção de 2001, Uma Odisseia no Espaço, essas cenas 
apresentam explosões com estrondos impressionantes, além de efeitos luminosos espetaculares, tudo isso no 
espaço interplanetário. 
 
a) Comparando Guerra nas Estrelas, que apresenta efeitos sonoros de explosão, com 2001, Uma Odisseia no 

Espaço, que não os apresenta, qual deles está de acordo com as leis da Física? Explique sua resposta. 

b) E quanto aos efeitos luminosos apresentados por ambos, estão de acordo com as leis Físicas? Justifique. 
 



9. Coloque falso (F) ou verdadeiro (V): 
 
(    )  Tanto o som quanto a luz são ondas transversais. 

(    )  Tanto o som quanto a luz podem se propagar no vácuo. 

(    )  Tanto a velocidade do som quanto a da luz dependem do meio de propagação. 
 
10. Uma onda realiza 50 oscilações em 4 segundos. Qual a frequência dessa onda? 
 
11. Calcule a frequência das ondas seguintes, cujos períodos são, respectivamente, fornecidos: 
 
A (T=0,1s) 
B (T=0,2s) 
C (T=0,125s) 
D (T=0,5s) 
E (T=0,8s) 
 
12. Calcule o período das ondas seguintes, cujas frequências são, respectivamente, fornecidas: 
 
A (T=100 Hz) 
B (T=4 Hz) 
C (T=20 Hz) 
D (T=0,5 Hz) 
E (T= 25 Hz) 
 
 


