
     

 

 

 

 

 

 
 

01. (Famerp 2018)  A tabela mostra a classificação das ondas 

eletromagnéticas em função das suas frequências. 
 

Região do espectro 
eletromagnético 

Faixa de frequência (Hz)  

Ondas de rádio 93,0 10   

Micro-ondas 93,0 10  a 
123,0 10  

Infravermelho 123,0 10  a 
144,3 10  

Visível 144,3 10  a 
147,5 10  

Ultravioleta 147,5 10  a 
173,0 10  

Raios X 173,0 10  a 
193,0 10  

Raios gama 193,0 10   

(www.if.ufrgs.br. Adaptado.) 

 
Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar 

com velocidade 
83,0 10 m s  aproximadamente e que um 

radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento 2,0 cm.  

As ondas emitidas por esse radar são  
a) infravermelho.   c) raios X.            e) ondas de rádio.    
b) ultravioleta.       d) micro-ondas.    
 
02. (Udesc 2018)  Analise as proposições com relação às ondas 

eletromagnéticas e às ondas sonoras.  
I. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e as 

ondas sonoras necessitam de um meio material para se 
propagar.  

II. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais e as ondas 
sonoras são ondas longitudinais.  

III. Ondas eletromagnéticas correspondem a oscilações de 
campos elétricos e de campos magnéticos perpendiculares 
entre si, enquanto as ondas sonoras correspondem a 
oscilações das partículas do meio material pelo qual as 
ondas sonoras se propagam.  

IV. As ondas eletromagnéticas sempre se propagam com 
velocidades menores do que as ondas sonoras.  

V. As ondas eletromagnéticas, correspondentes à visão 

humana, estão na faixa de frequências de 20 Hz  a 

20.000 Hz,  aproximadamente, e as ondas sonoras, 

correspondentes à região da audição humana, estão na faixa 

de frequência 420 THz  a 750 THz  aproximadamente.  
 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
   

03. (Puccamp 2018)  O som do rádio chega até nós codificado 

nas ondas eletromagnéticas emitidas pelas antenas das 

emissoras. Sabendo que 1MHz  é igual a 
610 Hz  e 

considerando a velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas no ar igual a 
83,0 10 m s,  o comprimento 

de onda e o período das ondas emitidas por uma emissora de 

rádio que opera com frequência de 100 MHz  são, 

respectivamente,  

a) 1,0 m  e 
81,0 10 s.    d) 3,0 m  e 

63,0 10 s.     

b) 1,0 m  e 
83,0 10 s.    e) 3,0 m  e 

81,0 10 s.     

c) 3,0 m  e 
61,0 10 s.     

   

04. (G1 - utfpr 2018)  Assinale a alternativa correta.Uma onda 

sonora de frequência 1.000 Hz,  propagando-se no ar com 

velocidade de 340 m s,  tem um comprimento de onda, em 

centímetros, igual a:  

a) 17.    b) 68.    c) 34.    d) 
51,7 10 .  e) 

53,4 10 .     
   

05. (Uerj 2018)  Em uma antena de transmissão, elétrons vibram 

a uma frequência de 
63 10 Hz.  Essa taxa produz uma 

combinação de campos elétricos e magnéticos variáveis que se 
propagam como ondas à velocidade da luz. No diagrama abaixo, 
estão relacionados tipos de onda e seus respectivos 
comprimentos. 
 

 
 
Com base nessas informações, identifique o tipo de onda que 
está sendo transmitida pela antena na frequência mencionada, 
justificando sua resposta a partir dos cálculos. 

Dado: velocidade da luz no ar: 
8c 3 10 m s.    

   

06. (G1 - ifsul 2017)  Quem é o companheiro inseparável do 

gaúcho na lida do campo?  
O cachorro, que com seu latido, ajuda a manter o gado na tropa.  
Com base nessa afirmação, preencha as lacunas da frase a 
seguir.  
As ondas sonoras são classificadas como ondas __________ e 
as de maior __________ têm menor __________.  

Os termos que preenchem correta e respectivamente o período 
acima são:  
a) longitudinais - frequência – comprimento de onda.    
b) transversais - frequência – velocidade.    
c) longitudinais - velocidade - comprimento de onda.    
d) transversais - velocidade – frequência.    
   

07. (Unesp 2017)  Radares são emissores e receptores de ondas 

de rádio e têm aplicações, por exemplo, na determinação de 
velocidades de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são 
emissores e receptores de ondas sonoras, sendo utilizados no 
meio aquático para determinação da profundidade dos oceanos, 
localização de cardumes, dentre outras aplicações. 
Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos 
sonares, temos que:  
a) as ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas 

emitidas pelos sonares são eletromagnéticas.    
b) ambas as ondas exigem um meio material para se 

propagarem e, quanto mais denso for esse meio, menores 
serão suas velocidades de propagação.    

c) as ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as ondas 
sonoras têm oscilações transversais.    

d) as frequências de oscilação de ambas as ondas não 
dependem do meio em que se propagam.    

e) a velocidade de propagação das ondas dos radares pela 
atmosfera é menor do que a velocidade de propagação das 
ondas dos sonares pela água.    
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08. (Unisinos 2017)   

 
 
Supondo-se que o meio de propagação seja o mesmo para 
todas as ondas (o vácuo, por exemplo), então, no espectro 
eletromagnético, tem-se  
a) o ultravioleta com velocidade de propagação maior que a da 

luz visível.     
b) o infravermelho com frequência maior que a do ultravioleta.     
c) o ultravioleta com comprimento de onda maior que o da luz 

visível.     
d) o infravermelho com comprimento de onda maior que o do 

ultravioleta.     
e) o ultravioleta com velocidade de propagação menor que a do 

infravermelho.     
   

09. (Uerj 2017)  Observe no diagrama o aspecto de uma onda 

que se propaga com velocidade de 0,48 m s  em uma corda: 

 

 
 
Calcule, em hertz, a frequência da fonte geradora da onda.  
   
10. (Unicamp 2017)  Considere que, de forma simplificada, a 

resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao 
comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. 
Observando a célula representada na figura abaixo, e sabendo 
que o intervalo de frequências do espectro de luz visível está 

compreendido entre 
144,0 10 Hz  e 

147,5 10 Hz,  a menor 

estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio de 

luz seria (Se necessário, utilize 
8c 3 10 m s.)   

 

 

a) o ribossomo.                               c) a mitocôndria.    
b) o retículo endoplasmático.           d) o cloroplasto 
   
11. (Ufrgs 2017)  Um apontador laser emite uma radiação de 

comprimento de onda igual a 600 nm,  isto é, 
9600 10 m.  

São dadas a velocidade da luz no ar, 
8c 3,0 10 m s,   e a 

constante de Planck, 
346,6 10 J s.    

Os valores que melhor representam a frequência da radiação e 
a energia de cada fóton são, respectivamente,  

a) 50 Hz  e 
323,3 10 J.     

b) 50 Hz  e 
351,32 10 J.     

c) 180 Hz  e 
311,2 10 J.     

d) 
145,0 10 Hz  e 

201,8 10 J.     

e) 
145,0 10 Hz  e 

193,3 10 J.     

   
12. (G1 - ifsul 2016)  Um menino chega à beira de um lago, joga 

uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a 
distância entre duas cristas sucessivas é chamada de  
a) frequência.   c) comprimento de onda.    
b) elongação.   d) velocidade da onda.     
   
13. (Pucmg 2016)  Os morcegos são capazes de emitir ondas 

de ultrassom com comprimento aproximadamente de 0,003m.  

Sobre as ondas emitidas por esses animais, assinale a opção 
CORRETA.  

a) São ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo das 
cavernas.    

b) São ondas longitudinais.    
c) São ondas transversais.    
d) São ondas mecânicas que se propagam no vácuo.    
   
14. (Uemg 2016)  “É que minha neta, Alice, de 15 meses, está 

vivendo essa fase e eu fico imaginando se ela guardará na 
memória a emoção que sente ao perceber pela primeira vez que 
uma chave serve para abrir a porta, ... que o controle remoto liga 
a televisão (...)” VENTURA, 2012, p. 37.  

O controle remoto utiliza a tecnologia do infravermelho.  
Três candidatos ao vestibular da UEMG fizeram afirmações 
sobre essa tecnologia:  
 

Candidato 1: a luz infravermelha é visível pelo olho humano, 

sendo um tipo de onda eletromagnética.  
Candidato 2: no vácuo, a luz infravermelha tem uma velocidade 

menor que a da luz vermelha, embora sua frequência seja 
menor.  
Candidato 3: o comprimento de onda da luz infravermelha é 

menor que o comprimento de onda da luz vermelha, embora a 
velocidade das duas seja a mesma.  
 

Fizeram afirmações CORRETAS:   

a) Todos os candidatos.     
b) Apenas os candidatos 1 e 2.     
c) Apenas o candidato 3.     
d) Nenhum dos candidatos.    
   

15. (G1 - ifsul 2016)  Considerando os conteúdos estudados 

sobre Ondas e a sua propagação em meios elásticos, analise as 
afirmativas abaixo e marque (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas.  
(     ) O som é uma onda mecânica, pois necessita de um meio 

material para se propagar.  
(     ) As ondas eletromagnéticas são, sempre, do tipo transversal.  
(     ) Ao sofrer reflexão, a onda luminosa refletida retorna ao 

meio de origem, portanto a sua velocidade de propagação 
não se altera.  

(     ) A capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos 
é chamada de polarização.  



     

A sequência correta é  
a) V – F – F – V   c) F – V – V – F    
b) V – V – F – V   d) V – V – V – F    
   

16. (Unisinos 2016)  Na Bíblia Sagrada, em GÊNESIS, capítulo 

1, versículos 1 a 5, lê-se:  
1. No princípio, Deus criou os céus e a terra.  
2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria 

o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas.  

3. Disse Deus: “Haja luz!”, e houve luz.  
4. Viu Deus que a luz era boa; e separou a luz das trevas.  
5. Chamou Deus à luz “Dia”, e às trevas chamou “Noite”. Houve, 

então, a tarde e a manhã: o primeiro dia.  
 

Ao comparar-se a luz (onda luminosa) com o som (onda sonora), 
afirma-se que  
I. a luz é uma onda transversal, e o som, uma onda longitudinal.  
II. a luz é uma onda eletromagnética, e o som, uma onda 
mecânica.  
III. no ar, a velocidade com que a luz se propaga é menor que a 
do som. 
 
Sobre as proposições anteriores, pode-se afirmar que   
a) apenas I está correta.     
b) apenas I e II estão corretas.     
c) apenas I e III estão corretas.     
d) apenas II e III estão corretas.     
e) I, II e III estão corretas.    
   
17. (Enem 2ª aplicação 2016)  As notas musicais podem ser 

agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode 
formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas 
existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as 
notas denominadas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão 
organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a 
mais baixa e a nota si a mais alta.  
 

Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor  
a) amplitude.    
b) frequência.    
c) velocidade.    
d) intensidade.    
e) comprimento de onda.    
   

18. (Mackenzie 2015)   

 
 
O gráfico acima representa uma onda que se propaga com 

velocidade constante de 200 m / s.  

A amplitude (A),  o comprimento de onda ( )λ  e a frequência 

(f)  da onda são, respectivamente,  

a) 2,4 cm;  1,0 cm;  40 kHz     

b) 2,4 cm;  4,0 cm;  20 kHz     

c) 1,2 cm;  2,0 cm;  40 kHz     

d) 1,2 cm;  2,0 cm;  10 kHz     

e) 1,2 cm;  4,0 cm;  10 kHz     

 

GABARITO: 
 
Resposta da questão 1: [D] 
 
Para resolver a questão, basta calcular a frequência da onda e 
comparar o resultado com a tabela fornecida, encaixando 
assim, em uma região do espectro eletromagnético. 
Cálculo da frequência: 




       



8
10

2

v 3,0 10 m s
v f f f 1,5 10 Hz

2,0 10 m
λ

λ
 

  
Logo, comparando com a tabela, identificamos como a 
frequência típica de micro-ondas.   
 
Resposta da questão 2: [E] 
 
[IV] Falsa. A luz se propaga com velocidade maior que as 
ondas sonoras quando viaja no ar, por exemplo.   
 
Resposta da questão 3: [E] 
 
Pela equação fundamental da ondulatória, temos: 

8 6

v f

3 10 100 10

3 m

λ

λ

λ



   

 

 

 
O período é dado por: 

6

8

1 1
T

f 100 10

T 10 s

 


 

   

 
Resposta da questão 4: [C] 
 
Da equação fundamental da ondulatória: 

v 340
0,34 m 34 cm.

f 1.000
λ λ        

 
Resposta da questão 5: 
 Da equação fundamental da ondulatória: 

8
2

6

c 3 10
c f f 10 m.

3 10
λ λ

λ


     


 

 
Consultando a tabela dado, conclui-se que a antena está 
transmitindo ondas de rádio   
 
Resposta da questão 6: [A] 

 
As ondas sonoras são ondas mecânicas classificadas como 
longitudinais, pois sua vibração ocorre na mesma direção da 
propagação. Como frequência e comprimento de onda são 
inversamente proporcionais de acordo com a equação: 
 
v fλ    

 
Logo, as ondas de maior frequência, possuem menor 
comprimento de onda.   



     

Resposta da questão 7: [D] 
 
Seja a onda mecânica ou eletromagnética, a frequência 
independe do meio, mas da fonte de emissão.   
 
Resposta da questão 8: [D] 
 
[A] Falsa. As ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade 

de propagação no vácuo. 
[B] Falsa. O infravermelho tem frequência menor que o 

ultravioleta. 
[C] Falsa. O ultravioleta tem menor comprimento de onda em 

relação à luz visível. 
[D] Verdadeira.  
[E] Falsa. A velocidade de propagação das ondas 
eletromagnéticas no vácuo são iguais.   
 
Resposta da questão 9:  

 
 

V 0,48
V f f f f 6,0 Hz

0,08
λ

λ
          

 
Resposta da questão 10: [B] 
 
Pela equação fundamental da ondulatória: 

c
c f .

f
λ λ    

 
Pela expressão, o menor comprimento de onda corresponde à 
maior frequência. Assim: 

8
7 9

14

3 10
4 10 m 400 10 m 400 nm.

7,5 10
λ λ 
      


 

 
Assim, poderiam ser vistas estruturas com tamanho maior ou 

igual a 400 nm.  Das mostradas na figura, a menor é o retículo 

endoplasmático, com 420 nm.    

 
Resposta da questão 11: [E] 
 
Pela equação geral das ondas, com a velocidade e 
comprimento de onda, descobrimos sua frequência: 

8
14

9

v 3 10 m s
v f f f 5 10 Hz

600 10 m
λ

λ 


      


  

 
Já a energia da radiação é dada por: 
 

E hf  onde h  é a constante de Planck e f  é a frequência: 
34 14 19E 6,6 10 J s 5 10 Hz E 3,3 10 J            

 
Resposta da questão 12: [C] 
 
A distância entre duas cristas sucessivas é chamada 
comprimento de onda.   
 
Resposta da questão 13: [B] 
 
As ondas sonoras são classificadas como ondas mecânicas por 
se propagarem em meios materiais apenas (no vácuo não se 
propagam), com a característica de vibrarem na mesma 
direção de propagação e, portanto chamadas de ondas 
longitudinais.   
 
Resposta da questão 14: [D] 
 
Candidato 1: Sua afirmativa é falsa, pois a luz infravermelha é 
invisível pelo olho humano. 
 
Candidato 2: Afirmativa falsa, pois no vácuo, a velocidade das 
ondas eletromagnéticas tem o mesmo valor para qualquer 
frequência, ou seja, a velocidade da luz.  
 
Candidato 3: Afirmativa falsa, devido ao comprimento de 
onda da luz infravermelha ser maior que o comprimento de 
onda da luz vermelha. 
 
Logo, nenhum dos candidatos estavam corretos.   
 
Resposta da questão 15: [D] 
 
Somente a última afirmativa é falsa, pois a capacidade que 
uma onda tem de contornar obstáculos é chamada de 
difração.   
 
Resposta da questão 16: [B] 
 
[III] Falsa. A velocidade da luz no ar é muito próxima a 

83,0 10 m / s  contra 23,4 10 m / s  do som no ar, 

chegando a ordem de grandeza dessa diferença a um milhão 
de vezes.   
 
Resposta da questão 17: [E] 
 
Da equação fundamental da ondulatória: 

v
v f  .

f
λ λ    

 
A nota mais alta (mais aguda) é a de maior frequência, 
portanto, a de menor comprimento de onda.   
 
Resposta da questão 18: [D] 
 
A figura mostra a amplitude (A) e o comprimento de onda ( )λ

. 
 



     

 
 
Dessa figura: 

2,4
 A   A 1,2 cm.

2

 2 cm.

v 200
 f   f 10.000 Hz    f 10 kHz.

0,02

λ

λ
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