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OndulatóriaOndulatóriaOndulatóriaOndulatória        

Reflexão e Refração 
 

1. (Fatec) A figura representa as cristas de uma 

onda propagando-se na superfície da água em 

direção a uma barreira. 

 
É correto afirmar que, após a reflexão na barreira, 

a) a freqüência da onda aumenta. 

b) a velocidade da onda diminui. 

c) o comprimento da onda aumenta. 

d) o ângulo de reflexão é igual ao de incidência. 

e) o ângulo de reflexão é menor que o de 

incidência.  

 

2. (Ufes) A perturbação senoidal, representada na 

figura no instante t=0, propaga-se da esquerda para 

a direita em uma corda presa rigidamente uma sua 

extremidade direita. A velocidade de propagação da 

perturbação é de 3m/s e não há dissipação de 

energia nesse processo. Assinale a alternativa 

contendo a figura que melhor representa a 

perturbação após 1s. 

 
 

3. (Uff) A figura representa a propagação de dois 

pulsos em cordas idênticas e homogêneas. A 

extremidade esquerda da corda, na situação I, está 

fixa na parede e, na situação lI, está livre para  

 

deslizar, com atrito desprezível, ao longo de uma 

haste. 

Identifique a opção em que estão mais bem 

representados os pulsos refletidos nas situações I e 

II: 

 
 

 4. (Ufscar) Dois pulsos, A e B, são produzidos em 

uma corda esticada, que tem uma extremidade 

fixada numa parede, conforme mostra a figura. 

 
Quando os dois pulsos se superpuserem, após o 

pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá 

interferência 

a) construtiva e, em seguida, os dois pulsos 

seguirão juntos no sentido do pulso de maior 

energia. 

b) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá 

seu caminho, mantendo suas características 

originais. 

c) destrutiva e, em seguida, os pulsos deixarão de 

existir, devido à absorção da energia durante a 

interação. 

d) destrutiva e, em seguida, os dois pulsos seguirão 

juntos no sentido do pulso de maior energia. 

e) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu 

caminho, mantendo suas características originais.  

 

 5. (Cesgranrio) Uma onda de rádio se propaga no 

vácuo. Sua freqüência e seu comprimento de onda 

valem, respectivamente, 50MHz e 6,0m. A 

velocidade dessa onda na água vale  



Física – Prof. Deidimar Alves Brissi – www.deidimar.pro.br 

Energia - Introdução   pag.2 

 

2,25.10©m/s.Então, podemos afirmar que, na água, 

sua freqüência e seu comprimento de onda valerão, 

respectivamente: 

a) 22,5 MHz e 10 m b) 25 MHz e 9,0 m 

c) 37,5 MHz e 6,0 m d) 45 MHz e 5,0 m 

e) 50 MHz e 4,5 m  

 

 6. (Fatec) Um pianista está tocando seu piano na 

borda de uma piscina. Para testar o piano ele toca 

várias vezes uma nota musical de freqüência 

440Hz. Uma pessoa que o escutava fora da piscina 

mergulha na água.Dentro da água esta pessoa 

escutará 

a) a mesma nota (mesma freqüência). 

b) uma nota com freqüência maior, pois o som, ao 

entrar na água, tem sua velocidade diminuída. 

c) uma nota com frequência menor, pois o som, ao 

entrar na água, tem sua velocidade diminuída. 

d) uma nota com frequência menor, pois o som, ao 

entrar na água, tem sua velocidade aumentada. 

e) uma nota com frequência maior, pois o som não 

tem sua velocidade alterada ao entrar na água.  

 

 7. (Mackenzie) Sabendo-se que o comprimento de 

onda da luz verde no vácuo é 500nm, o seu 

comprimento de onda quando se propaga na fibra 

óptica é:Dados:c = 3.10© m/sÍndice de refração da 

fibra óptica (n) = 1,5 

a) 270 nm b) 333 nm c) 400 nm 

d) 500 nm e) 60 nm  

 

8. (Puccamp) Os raios de luz provenientes de uma 

estrela (E), ao atravessarem a atmosfera, sofrem 

desvios, dando-nos a impressão de que a estrela 

está mais alta (E') do que realmente está (figura 1). 

Também, por isso, pode-se observar a imagem do 

Sol (S') mesmo depois que ele (S) se pôs no 

horizonte ou antes de nascer (figura 2). Esses fatos 

ocorrem, principalmente, devido a 

a) variação de índice de refração do ar com a 

altitude. 

b) variação de índice de refração do ar com a 

longitude. 

c) variação de índice de refração do ar com a 

latitude. 

d) dispersão da luz ao atravessar a atmosfera. 

e) forma esférica da Terra e à atração gravitacional  

 

sofrida pela Lua.  

 
9. (Pucrs) A velocidade de uma onda sonora no ar 

é 340m/s, e seu comprimento de onda é 0,340m. 

Passando para outro meio, onde a velocidade do 

som é o dobro (680m/s), os valores da freqüência e 

do comprimento de onda no novo meio serão, 

respectivamente, 

a) 400Hz e 0,340m b) 500Hz e 0,340m 

c) 1000Hz e 0,680m d) 1200Hz e 0,680m 

e) 1360Hz e 1,360m  

 

 10. (Uel) Quando um feixe de luz monocromático 

passa do ar para a água mudam 

a) o comprimento de onda e a velocidade de 

propagação. 

b) a velocidade de propagação e freqüência. 

c) a freqüência e a amplitude. 

d) a freqüência e o comprimento de onda. 

e) o comprimento de onda e o período.  

 

 11. (Uerj) Uma onda eletromagnética passa de um 

meio para outro, cada qual com índice de refração 

distinto.Nesse caso, ocorre, necessariamente, 

alteração da seguinte característica da onda: 

a) período de oscilação 

b) direção de propagação 

c) freqüência de oscilação 

d) velocidade de propagação  

 

 

GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
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