
3° Lista de Exercícios Física 3° E.M. 

1. O gráfico seguinte representa o perfil de uma corda em um determinado instante, por onde 

se propaga uma onda. 

 

2. Num dia de mar agitado, os vagalhões (ondas grandes) se sucedem de 10 em 10 segundos, 
com distância de 30m entre dois vagalhões consecutivos. Um salva-vidas vê, da praia, uma 
pessoa se afogando e se atira ao mar, logo após a chegada de um vagalhão, nadando com 
velocidade de módulo 1,0m/s em relação à praia. Ele alcança a pessoa em três minutos. 
Admita que a pessoa que está se afogando esteja parada em relação à água. 
a) Quantos vagalhões o salva-vidas deve transpor até alcançar a pessoa? 
b) Para o salva-vidas, qual o intervalo de tempo entre dois vagalhões consecutivos? 

3. Um observador, situado no ponto O, recebe ondas sonoras emitidas por duas fontes 

situadas nos pontos A e B, idênticas, que emitem em oposição de fase. A velocidade de 

propagação do som emitido pelas fontes é de 340 m/s e a freqüência é de 170 Hz. No ponto O 

ocorre interferência: 

 

a) destrutiva e não se ouve o som emitido pelas fontes. 

b) construtiva e a freqüência da onda sonora resultante será de 170 Hz. 

c) construtiva e a freqüência da onda sonora resultante será de 340 Hz. 

d) construtiva e a freqüência da onda sonora resultante será de 510 Hz. 

e) destrutiva e a freqüência da onda sonora nesse ponto será de 340 Hz. 

4. Durante seus estudos de preparação para o vestibular da FGV, um aluno pensa acerca 

da luz visível que se propaga no ar de seu ambiente a uma velocidade bem próxima de 

83,0 10 m / s.  Consultando seus apontamentos, verifica que se trata de uma onda e que 

sua frequência média de vibração é da ordem de 141,0 10 Hz.  Ele ouve uma buzina que 

emite um som agudo vibrando a uma frequência estimada em 1,0kHz,  cuja velocidade 



de propagação no ar é de 320m / s.  A relação L s/λ λ  entre os comprimentos de onda da 

luz L( )λ  e do som s( )λ  citados é mais próxima de  

a) 110 .     

b) 210 .     

c) 310 .     

d) 410 .     

e) 510 .     

 

5.  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 que 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.     

 
 


