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➢  HERBERT E LUCAS 
 

01. Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda 

homogênea, fixa em dois pontos separados por uma distância L,  e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é 

acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida 

ao se pendurar à corda um objeto de massa 0m  mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. 

Ajustando a frequência do gerador para 1f ,  obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro 

harmônico. 
 

 
 

Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa M,  observa-se que a frequência do gerador para que a corda 

continue a vibrar no primeiro harmônico deve ser ajustada para 12f .  Com isso, é correto concluir que a razão 0M m  

deve ser: 
 

Note e adote: 
A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sob a 
qual a corda está submetida.  
 

A) 
1

4
    

B) 
1

2
    

C) 1    

D) 2     

E) 4     
 

02. Um dos fatores que determinam a capacidade de armazenamento de dados nos discos laser é o comprimento 

de onda do laser usado para gravação e leitura (ver figura abaixo). Isto porque o diâmetro d  do feixe laser no ponto 

de leitura no disco é diretamente proporcional ao comprimento de onda, .λ  No caso do Blu-Ray, usa-se um 

comprimento de onda na faixa azul (daí o nome, em inglês), que é menor que o do CD e o do DVD. As lentes usadas 

no leitor de Blu-Ray são tais que vale a relação BR BRd 1,2 .λ  
 

 
 

A partir das informações da figura, conclui-se que a frequência do laser usado no leitor Blu-Ray é  
 

A) 143,2 10 Hz.     

B) 145,2 10 Hz.     

C) 146,2 10 Hz.     

D) 147,5 10 Hz.     
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03. Lâmpadas de luz ultravioleta (UV) são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em 

razão do seu potencial germicida. A ação germicida da luz UV varia conforme o comprimento de onda ( )λ  da 

radiação. O gráfico a seguir mostra a eficiência germicida da luz UV em função de ,λ  em sua atuação durante certo 

tempo sobre um agente patogênico. 
 

 

Dado: Velocidade da luz: 8c 3,0 10 m s.=    

 
Pode-se afirmar que a frequência da luz UV que gera eficiência germicida máxima neste caso é 
 

A) 60,9 10 Hz.     

B) 108,1 10 Hz.     

C) 125,4 10 Hz.     

D) 151,1 10 Hz.     

  
04. Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, geralmente, há um dispositivo que permite controlar 
o volume do som. 
 

 
 
Quando mudamos o volume do som, necessariamente, altera-se, na onda sonora emitida,  
 
A) o período.    
B) o comprimento de onda.    
C) a frequência.    
D) o timbre.    
E) a amplitude.    
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05.  A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação 

eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380 nm  e 760 nm.  É notável que os vegetais também reajam à 

radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a 
importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser 
inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam 
energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia 
em quantidade que danifica os materiais orgânicos. 
 

(Knut Schmidt-Nielsen. Fisiologia animal:adaptação e meio ambiente, 2002. Adaptado.) 

 
A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da luz visível: 
 

 
 

Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência f  é dada por E h f,=   em que 34h 6,6 10 J s,−=    

que a velocidade da luz é aproximadamente 8c 3 10 m s=   e que 91nm 10 m,−=  a cor da luz cujos fótons carregam 

uma quantidade de energia correspondente a 193,96 10 J−  é  

 
A) azul.     
B) verde.     
C) amarela.     
D) laranja.    
E) vermelha.    
  
06.  

Lentes Polarizadas 
 

 
 

“Boa parte da luz refletida em superfícies não metálicas é polarizada. O brilho do vidro ou da água é um bom 
exemplo. A não ser para incidência perpendicular, o raio refletido contém mais vibrações paralelas à superfície 
refletora, enquanto o feixe transmitido contém mais vibrações em ângulos retos com as vibrações da luz refletida. 
O brilho das superfícies refletoras pode ser diminuído consideravelmente usando-se óculos escuros com lentes 
polaroides”.  
 

Fonte: HEWITT, Paul. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2015.  
 

Um motorista de automóvel, buscando filtrar a luz refletida pelo asfalto, deseja comprar um óculos com lente 
polarizada. Para tanto, o eixo de polarização mais adequado é o plano   
 

A) vertical para as duas lentes.    
B) horizontal para as duas lentes.    
C) vertical para a lente esquerda e plano horizontal para a lente direita.    
D) horizontal para a lente esquerda e plano vertical para a lente direita.     
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07. Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade do fluxo 
sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor Doppler de escoamento mede essa velocidade usando 
um elemento transmissor e um receptor colocados sobre a pele. O transmissor emite um ultrassom, que é refletido 
nos glóbulos vermelhos e captado pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movendo, a frequência e o 
comprimento de onda aparentes do ultrassom refletido e captado pelo receptor não são iguais aos do emitido. Dessa 
forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada. 
 

 
 
Considerando que em determinado momento desse exame o glóbulo vermelho representado na figura esteja se 
afastando do receptor, a frequência e o comprimento de onda aparentes captados pelo receptor, em relação aos 
valores reais dessas grandezas, são, respectivamente,  
 
A) menor e maior.    
B) maior e menor.    
C) menor e menor.    
D) maior e maior.    
E) maior e igual.    
  
08. Qualquer que seja o tipo de usina geradora de eletricidade, as linhas de transmissão têm a função primordial de 
conduzir a energia elétrica gerada desde as usinas até os centros de consumo (cidades, parques industriais, etc.). 
 

 
 
É importante que essa energia seja conduzida da maneira mais eficiente e segura possível, objetivando, inclusive, 
diminuir o efeito Joule. 
 
Para tanto, os cabos condutores devem ser feitos de material condutor de  
 
A) baixas densidade e resistividade, e transportar alta corrente sob baixa tensão.    
B) baixa densidade com alta resistividade, e transportar baixa corrente sob baixa tensão.    
C) altas densidade e resistividade, e transportar qualquer corrente, mas sob baixa tensão.    
D) baixas densidade e resistividade, e transportar baixa corrente sob alta tensão.    
E) alta densidade com baixa resistividade, e transportar baixa corrente sob alta tensão.    
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09. Para obter experimentalmente a curva da diferença de potencial U  em função da intensidade da corrente elétrica 

i  para uma lâmpada, um aluno montou o circuito a seguir. Colocando entre os pontos A  e B  resistores com diversos 

valores de resistência, ele obteve diferentes valores de U  e de i  para a lâmpada. 

 

 
 

Considerando que a bateria de 9,0 V,  os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, quando o aluno 

obteve as medidas U 5,70 V=  e i 0,15 A,=  a resistência do resistor colocado entre os pontos A  e B  era de  

 

A) 100 .     

B) 33 .     

C) 56 .     

D) 68 .     

E) 22 .     

 


