
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar –Fenômenos – ( Prof.º Elizeu) 

 

01.Cancelamento ativo de ruído 

 
            Todos nós sabemos que o ruído pode ser abafado ou 
atenuado e que certos materiais fazem isso melhor do que 
outros. [...] Se você desejar diminuir o ruído de fundo enquanto 
escuta música, uma técnica capaz de conseguir isso é baseada 
no princípio de cancelamento ativo de ruído [...]. Uma onda 
sonora chega ao fone de ouvido e é registrada por um microfone. 
Um processador inverte a fase dessa onda sonora e emite 
para fora a onda sonora de mesma frequência e amplitude, 
mas de fase oposta. As duas ondas se somam [...] e se 
cancelam completamente. Ao mesmo tempo, o alto-falante no 
interior dos fones de ouvido emite a música que você quer ouvir, 
e o resultado é uma experiência de audição livre do ruído 
de fundo. 
 BAUER, Wolfgang; DIAS, Helio; WESTFALL, Gary D. Física para universitários: 

relatividade, oscilações, ondas e calor. 1. ed. São Paulo: McGrawHill, 2013. p. 
125. (adaptado) 

Na criação de novas tecnologias, a engenharia eletrônica muitas 
vezes faz uso de fundamentos desenvolvidos pela Física, como 
o exemplo da técnica do cancelamento ativo de ruído, utilizado 
em certos fones de ouvido. Pela descrição do funcionamento 
desse dispositivo, podemos afirmar que o fenômeno ondulatório 
essencial nessa técnica é 
a) a refração das ondas sonoras. 
b) a polarização das ondas sonoras. 
c) a difração sonora. 
d) a interferência sonora. 
e) a reflexão sonora. 
 

02. Observe a imagem e leia o texto a seguir para responder à 

questão. 

 
 

     A atmosfera da Terra permite que diferentes tipos de 
radiações eletromagnéticas penetrem em quantidades variadas. 
Luz visível, ondas de rádio, infravermelho e ultravioleta atingem 
todo o tempo a superfície terrestre. Os outros tipos de 
radiação são absorvidos ou espelhados pelos gases do ar em 
diferentes altitudes características (indicadas pelas alturas das 
janelas). 

     Embora a atmosfera não tenha “janelas” reais, os astrônomos 
usam o termo para caracterizar a passagem da radiação através 
dela. 
COMINS, Neil F.; KAUFMANN III, William J. Descobrindo o universo. 8. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2010. 
 

Segundo o espectro eletromagnético, representado na figura em 
ordem de frequência e de comprimento de onda, é possível notar 
que, além da luz visível, chegam à superfície da Terra apenas 
as 
a) ondas de rádio, que têm alta frequência, o infravermelho de 
comprimento de onda curto e o ultravioleta de comprimento de 
onda longo. 
b) ondas de rádio, que têm alta frequência, o infravermelho de 
comprimento de onda longo e o ultravioleta de comprimento de 
onda curto. 
c) ondas de rádio, que têm baixa frequência, o infravermelho de 
comprimento de onda curto e o ultravioleta de comprimento de 
onda longo. 
d) ondas de rádio, que têm baixa frequência, o infravermelho de 
comprimento de onda curto e o ultravioleta de comprimento de 
onda curto. 
e) ondas de rádio, que têm baixa frequência, o infravermelho de 
comprimento de onda longo e o ultravioleta de comprimento de 
onda curto. 
 

03. 

 
Como Funciona – no. 19 – 2013, p. 21. (adaptado) 

A proposta do texto é a de se quebrar uma taça de cristal sem 
fazer uso de um amplificador, ou seja, simplesmente usando-se 
a própria voz, mas com a frequência apropriada. O fenômeno 
essencial para que essa quebra da taça seja possível com uma 
voz aguda apropriada e uma outra aplicação cotidiana desse 
fenômeno são, respectivamente 
a) difração e som contornando uma parede. 
b) reflexão e espelhos planos. 
c) refração e lentes de óculos. 
d) dispersão e formação do arco-íris. 
e) ressonância e forno de micro-ondas. 
 

04. Curiosidades sobre o forno de micro-ondas 

 
     Já é tão comum a utilização de certos equipamentos em 
nosso dia a dia, que muitas vezes nem paramos para observar 



 

certas curiosidades que estudamos na sala de aula sendo 
aplicadas bem ali, na nossa frente, de uma forma bem clara e 
didática. Você já viu aqueles furinhos que há no vidro da porta 
de um forno de micro-ondas? Pois é, eles não estão ali por 
acaso. Aqueles furinhos têm um diâmetro da ordem de 1,0 mm. 
Quando o forno é acionado, a luz em seu interior se acende e 
nesse local podemos ver os alimentos. Isso acontece porque os 
furinhos da tampa têm diâmetro muito maior que o comprimento 
de onda dessa luz. Dessa forma, esta passa pelos orifícios, o 
que nos permite uma visão distinta dos objetos no interior do 
forno. Mas, por outro lado, as micro-ondas do forno não 
atravessam o vidro do aparelho pelo fato de que o comprimento 
dessa onda é demasiadamente grande se comparado aos 
furinhos do vidro. Por isso, as micro-ondas batem no obstáculo 
e refletem. 
  

Após a leitura do texto, o “poder” que as ondas têm de contornar 
obstáculos cujo tamanho seja comparável ao seu comprimento 
de onda é denominado de 
a) absorção.    c) refração.   e) difusão. 
b) reflexão.     d) difração. 
 

05. Cupinzeiros luminosos 

      “No Brasil o espetáculo da bioluminescência (“produção” de 
luz visível, que é uma onda eletromagnética) é oferecido pelos 
chamados “cupinzeiros luminosos”. Estes cupinzeiros luminosos 
são encontrados na Região Amazônica e no cerrado do estado 
de Goiás. É no cerrado onde a concentração de vaga-lumes é 
maior, fazendo com que a paisagem fique com chamativos 
pontos luminosos. 
      É observado principalmente no período de outubro a abril, 
em noites quentes e úmidas, como se fossem uma série de 
árvores de natal. O que ocorre, na verdade, é que a fêmea, 
depois de fecundada, deposita os ovos no pé dos cupinzeiros. 
     À noite, elas “acendem” suas luzes, verdes, amarelas e 
vermelhas, atraindo a caça; insetos que em geral são cupins, 
mariposas e formigas. Antigamente era possível observar no 
cerrado de Goiás enormes campos cobertos com esses 
cupinzeiros, mas, com a ocupação da área para o plantio de 
soja, os campos foram praticamente destruídos”. 
Disponível em: <http://educar.sc.usp.br>. 
 

 
Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br>.. 

Sobre a onda eletromagnética luz citada no texto, quando se faz 
referência às diferentes cores em que essa onda é encontrada, 
está se referindo ao fato de essas ondas possuírem 
a) comprimentos de onda iguais e frequências diferentes. 
b) comprimentos de onda iguais e frequências iguais. 
c) velocidades de propagação diferentes e comprimentos de 
onda iguais. 
d) velocidades de propagação iguais e comprimentos de onda 
iguais. 
e) velocidades de propagação iguais e frequências diferentes. 
 

06. 
     Todo mundo sabe que com taças de cristal dá para fazer 
música, só que alguém resolveu usar o “tico e teco” para lançar 
uma taça que indica as notas musicais de acordo com o nível de 
líquido dentro dela. Brilhante! Quando variamos o nível da água, 
alteramos as condições de vibração do copo. Fazemos com que 

ele vibre em frequências, ou notas, diferentes, sendo assim, 
voilà! Façamos taças com notas musicais. 

FERREIRA, Simon. Taça de cristal vem com marcações de notas musicais para 
cadanível de líquido. Rock’n Tech, 31 out. 2012. Disponível em: 

http://rockntech.com.br>. 
Acesso em: 1o maio 2015. 

O texto ressalta uma dependência entre a nota musical emitida 
pela taça e o nível do líquido em seu interior. O fenômeno 
ondulatório que ocorre com essa dependência é a 
a) difração.             c) batimento       e) ressonância. 
b) polarização.       d) refração. 
 

07. 
          Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um 
feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo, e próximo 
da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que 
a luz apresenta um comportamento como o ilustrado nas figuras. 
Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também 
pode se comportar dessa forma. 

 
FIOLHAIS, C. Física divertida. Brasília: UnB, 2000 (adaptado). 

 

Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno 
descrito no texto? 
a) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a 
conversa de seus colegas.  
b) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a 
repetição do seu próprio grito.  
c) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de 
uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar.  
d) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa 
percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta.  
e) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de 
ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. 
  

08. 
   Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em 
um aparelho, estamos alterando algumas características 
elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas 
eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, 
somente aquelas que oscilam com determinada frequência 
resultarão em máxima absorção de energia. 
O fenômeno descrito é a 
a) difração.    c) polarização.    e) ressonância. 
b) refração.    d) interferência. 
 
09. 

Prevenção 
OMS anuncia que uso do celular “pode” causar câncer 



 

 
“A radiação de telefones celulares pode causar 
câncer, anunciou a OMS (Organização Mundial de Saúde). O 
uso do celular pode ser “possivelmente cancerígeno”, sendo 
classificado na mesma categoria do chumbo, escapamento de 
motor de carro, e clorofórmio em termos de risco de câncer. 
Uma equipe de 31 cientistas de 14 países, incluindo 
Estados Unidos, tomou a decisão de anunciar, depois de 
analisar estudos revisados por especialistas sobre a 
segurança de telefones celulares. 

 
Esta equipe encontrou provas suficientes para classificar a 
exposição pessoal como “possivelmente cancerígena para os 
seres humanos.” Ainda não existem estudos suficientes em 
longo prazo para concluir se a radiação dos telefones 
celulares é segura, mas há dados suficientes que mostram 
uma possível conexão, e que os consumidores devem 
ser alertados. Quem vive a até 100 m da antena de celular tem 
33% mais risco de morrer de câncer do que a população geral, 
conforme pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Um dos pesquisadores explica que as ondas têm efeitos 
térmicos (por isso a orelha esquenta quando se usa o celular) e 
não térmicos. Estes podem causar quebras nas fitas que formam 
a duplahélice do DNA, levando a mutações e a tumores. 
Eles explicam que, quando usamos o celular encostado 
na orelha, 75% da energia que seria usada na conexão 
é absorvida pela cabeça. Se os celulares usarem antenas que 
direcionem a energia para o lado oposto ao da cabeça, o risco 
cairá muito. Enquanto não se concluem mais estudos que 
comprovem esta probabilidade, cientistas aconselham a usar o 
celular com o ‘headsets’ ou fone de ouvido ou o Viva Voz. A cada 
centímetro que você afasta o aparelho de seu corpo faz com que 
a radiação se reduza rapidamente. A 5 cm de distância 
a radiação, reduz em 4 vezes. Se você segurá-lo a 10 cm, a 
radiação cai 16 vezes, segundo ela”. 

Adaptado de < http://cuidandodesuasaude.lincx.com.br/cuidando-de-sua-
saude/saude-de-a-a-z/medicina/prevencao/11459-oms-anuncia-que-uso-do-

celular-qpodeq-causar-cancer.html >, 
Acesso em 29/01/2012) 

 

Qual seria a explicação física para o efeito térmico citado no 
texto anterior? 
a) O celular absorve ondas eletromagnéticas, que 
são transformadas em radiação ultravioleta e aquecem os 
tecidos da região da orelha. 
b) O celular emite ondas sonoras, as quais são absorvidas pelos 
tecidos da região da orelha, aquecendo-a. 
c) O celular emite ondas eletromagnéticas, as quais são 
absorvidas pelos tecidos da região da orelha, aquecendo-a. 
d) O celular absorve ondas sonoras, que são transformadas em 
radiação infravermelha que aquecem os tecidos da região da 
orelha. 
e) O celular emite ondas eletromagnéticas, que, 
posteriormente, são transformadas em sonoras. Estas, por sua 
vez, são transformadas em radiação ultravioleta, gerando o 
aquecimento dos tecidos da região da orelha. 
 

10. O processo de afinação 
Em que consiste o processo de afinação de um violão? 

     Afinar a corda de um instrumento musical é ajustar a tensão 
dessa corda até que a frequência de seu modo fundamental de 
vibração coincida com uma frequência predeterminada. Uma 
forma usual de se afinar um violão consiste em afinar uma das 
últimas cordas (valendo-se de memória musical ou da 
comparação com algum som padrão, obtido por meio de um 
diapasão, piano, flauta etc.) e usar tal corda para afinar as outras 
que ficam abaixo dela. (A figura seguinte ilustra, em detalhe, o 
braço de um violão). 

 
     Flavita, acostumada a afinar seu violão, afina inicialmente a 
corda número 5. Assim, para afinar a corda número 4, ela 
pressiona a corda 5 entre o quarto e o quinto traste, percute-a, 
observa se a corda 4 vibra e o quão intensamente vibra em 
consequência desse procedimento. Flavita vai ajustando a 
tensão na corda 4 e repetindo tal procedimento até que ela vibre 
com a maior amplitude possível. Quando isso ocorre, essa corda 
está afinada. 
Com base no que foi exposto no enunciado, dê o nome do 
fenômeno físico que fundamenta esse processo de afinação do 
violão. 
a) Difração             c) Reflexão     e) Interferência 
b) Ressonância     d) Refração 
 

11.A ponte de Tacoma Narrows 

     A importância da ressonância nos projetos de engenharia 
“Uma ponte nos Estados Unidos desabou quando entrou em 
ressonância com o vento. A ponte sobre o Estreito de Tacoma, 
logo após ser liberada ao tráfego, começou a balançar sempre 
que o vento soprava um pouco mais forte. No dia 7 de novembro 
de 1940, aconteceu a ressonância. Inicialmente, a ponte 
começou a vibrar em modos longitudinais, mas logo apareceram 
os chamados “modos torsionais”, nos quais a ponte balançava 
para os lados, se torcendo toda. Na ressonância, a amplitude 
desses modos torsionais aumentou de tal forma que a ponte 
desabou. Para que ocorra uma ressonância desse tipo, é 
necessário que o vento forneça energia à ponte com frequência 
próxima a uma das frequências naturais de vibração da 
estrutura. 

 
Ponte de Tacoma vibrando no modo torsional 

Um estádio de futebol deve ser construído levando em conta a 
“vibração” das torcidas. Se todo mundo começasse a pular e 
bater os pés, poderia surgir uma ressonância com as 
arquibancadas e aconteceria uma tragédia”. 
Adaptado de < http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/ressonancia/ressonancia6.htm 

>,Acesso em 16/04/2012 
 

Uma grande estrutura de engenharia civil atual, como um estádio 
de futebol, por exemplo, é projetada de modo que as diversas 
partes que a compõem apresentem frequências de ressonância 
diferentes entre si. Dessa forma, o estádio não será destruído 
por ressonância porque 



 

a) as diversas partes, ao entrarem em ressonância com a 
vibração da torcida, vibram em sentidos opostos. Dessa forma, 
as amplitudes de oscilação das partes vizinhas se anulam. 
b) nenhuma das partes da estrutura entra em ressonância com 
a vibração da torcida. Dessa forma, toda a estrutura permanece 
em repouso e sem nenhuma vibração. 
c) as partes que entram em ressonância aumentam a amplitude 
de vibração. Entretanto, elas transmitem a vibração às partes 
vizinhas, que entram em ressonância com aquelas, dividindo 
assim a energia absorvida. 
d) apenas as partes que entram em ressonância têm a amplitude 
de vibração aumentada. Isso faz com que elas induzam uma 
onda eletromagnética que percorre toda a obra, estabilizando a 
estrutura. 
e) apenas as partes que apresentam frequência de vibração 
semelhante àquela imposta pela torcida entram em ressonância. 
Assim, o aumento de amplitude é pequeno e restrito, 
praticamente, a elas. 
 

12.As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se 
alinhar com o campo elétrico, da mesma forma que uma bússola 
se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico 
oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de 
micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual 
à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, 
a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas 
de água transfere a energia térmica às moléculas circundantes. 

HEWITT, P. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

 
A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento 
da energia de rotação das moléculas de água é a 
a) reflexão.       c) ressonância.          e) difração. 
b) refração.       d) superposição. 
 

13. 
     Alguns óculos escuros possuem lentes que podem dificultar 
a visualização de telas de celulares e tablets. Para testar essa 
informação, um estudante experimentou visualizar a tela de um 
celular através de um par de óculos escuros, conforme as 
imagens a seguir. 
Figura 1 

 
Figura 2 

 

     Na figura 1, é possível visualizar a tela com 
nitidez considerável, enquanto na figura 2, em que os 
óculos foram girados 90º, a parte da tela na qual a lente 
está sobreposta ficou escura. 
A situação descrita é explicada pelo fenômeno 
físico denominado 
a) difração. 
b) interferência. 
c) polarização. 
d) reflexão. 
e) refração. 
 

GABARITO 

 
01. 
Resolução: Alternativa correta: D 

Com o trecho “uma onda sonora chega ao fone de ouvido e é 
registrada por um microfone. Um processador inverte a fase 
dessa onda sonora e emite para fora a onda sonora de mesma 
frequência e amplitude, mas de fase oposta. As duas ondas se 
somam (...) e se cancelam completamente”, fica claro que o 
fenômeno essencial para o correto funcionamento da técnica é 
a interferência destrutiva de ondas sonoras. 
 
02. 
Resolução: Alternativa correta: C 

O espectro eletromagnético é a representação gráfica (em 
ordem) das frequências e/ou dos comprimentos de onda das 
chamadas ondas eletromagnéticas. Dentro do espectro, temos 
várias frequências/comprimentos de onda que são visíveis, 
assim como várias frequências que não são visíveis. O que se 
chama de radiação infravermelha é um subconjunto de 
frequências/comprimentos de onda dentro do espectro, que têm 
frequências menores que a da chamada cor vermelha. Também, 
algumas frequências acima da correspondente à cor 
violeta compõem a chamada radiação ultravioleta. Portanto, não 
há apenas UMA frequência/ UM comprimento de onda, mas uma 
faixa. Logo, há radiação infravermelha de diferentes 
frequências/comprimentos de onda. O mesmo vale para a 
radiação ultravioleta.  
A figura apresenta os comprimentos de onda decrescendo da 
esquerda para a direita. O conhecimento da equação 
fundamental da ondulatória nos lembra que as frequências e os 
comprimentos de onda são inversamente proporcionais. Assim, 
pode-se deduzir que as frequências seriam crescentes da 
esquerda para a direita.  
Além disso, a figura (corroborando o texto utilizado como base 
para o enunciado) apresenta janelas que controlam a passagem 
das ondas de uma determinada faixa de frequência. Observam-
se, então, três situações: 
1.A janela permite a passagem de todas as 
frequências/comprimentos de onda da faixa, como no caso das 
ondas de rádio, por exemplo. 
2.A janela impede totalmente a passagem de todas as 
frequências/comprimentos de onda de determinada faixa, como, 
por exemplo, no caso da radiação gama. 
3.  A janela impede apenas algumas frequências/comprimentos 
de onda da faixa de frequência. Exemplo: a janela da radiação 
infravermelha deixa passar apenas a faixa 
de frequência/comprimento de onda mais à direita, ou seja, o 
infravermelho de maior frequência/menor comprimento de onda. 
E a janela da radiação ultravioleta, por sua vez, deixa passar 
apenas a faixa de frequência/comprimento de onda mais à 
esquerda, ou seja, o ultravioleta de menor frequência/maior 
comprimento de onda.  
Com isso, chega-se ao gabarito C, “ondas de rádio, que têm 
baixa frequência, o infravermelho de onda curto e o ultravioleta 
de comprimento de onda longo”. 
 
03. 
Resolução:Alternativa correta: E 

O próprio texto afirma que “cada tipo de vidro possui uma 
frequência natural de vibração”. Se excitarmos uma taça de 
cristal com um som cuja frequência seja igual a essa frequência 
natural de vibração, produziremos o fenômeno da 



 

ressonância, que é o mesmo fenômeno que ocorre entre as 
micro-ondas e as moléculas de água presentes nos alimentos 
aquecidos em um forno de micro-ondas. 
 
04. 
Resolução: Alternativa correta: D 

Entende-se por difração o fenômeno que ocorre com as ondas 
quando elas passam por um orifício ou contornam um obstáculo 
cuja dimensão tem ordem de grandeza próxima do tamanho do 
comprimento de onda delas. 
 
05. 
Resolução: Alternativa correta: E 

Uma das principais características das ondas eletromagnéticas 
é que as mesmas se propagam com as mesmas velocidades 
num mesmo meio, porém cada uma tem sua frequência e, 
obviamente, seu comprimento de onda. 
 
06. 
Resolução: Alternativa correta: E 

A alteração do nível de água na taça altera as condições de 
ressonância do cristal. A ressonância faz com que sejam 
produzidos sons com as mais diversas frequências, dependendo 
do nível da água. 
 
07. 
Resolução: Alternativa correta: A 

A figura retrata o efeito da difração de ondas, ou seja, a 
capacidade de uma onda de contornar obstáculos à sua frente. 
Esse fenômeno ocorre tanto com ondas eletromagnéticas como 
com ondas mecânicas. O item que mostra esse fenômeno é o 
item “A”, em que a onda sonora produzida pelos garotos pode 
ser ouvida após contornar o muro. 
 
08. 
Resolução: Alternativa correta: E 

Ao sintonizarmos o aparelho na frequência desejada, fazemos o 
receptor entrar em ressonância com a onda que se deseja 

captar e transmitir. Nessa situação, a absorção de energia será 
máxima. 
 
09. 
Resolução: Alternativa correta: C 

Os aparelhos celulares emitem ondas eletromagnéticas na faixa 
de radiofrequência. Essas ondas podem ser absorvidas pelos 
tecidos, provocando assim seu aquecimento. 
 
10. 
Resolução: Alternativa correta: B 

Todo corpo tem suas frequências naturais de vibração (modos 
de vibração). Quando o corpo é submetido a estímulos externos 
periódicos, com frequência igual a uma de suas frequências 
naturais, o corpo oscilará com maior amplitude, quando se diz 
que o mesmo está em ressonância. No caso, Flavita ajustava a 
tensão na corda 4 para deixá-la com as mesmas frequências 
naturais das da corda 5, pressionada entre o 4o e o 5o traste. 
 
11. 
Resolução: 
Alternativa correta: E 

Aquelas partes que apresentem frequências de vibração 
próximas à frequência com que a torcida fornece energia à 
estrutura entram em ressonância. Assim, o aumento de 
amplitude de vibração é pequeno e restrito a elas. As demais 
partes da estrutura recebem parte da energia fornecida pela 
torcida, mas não ressoam. Dessa forma, a estrutura como um 
todo mantém a estabilidade. 
 
12. 
Resolução: Alternativa correta: C 

A ressonância permite ao corpo a vibrar em sua frequência 
natural, de forma que o corpo aumente sua amplitude a medida 
que o mesmo vai recebendo energia e aumenta a rotação de 
suas moléculas d’agua. 
 

13. 
Resolução:Alternativa correta: C 

Alternativa A  
(F) A difração é uma propriedade ondulatória em que uma onda 
pode contornar um obstáculo, cuja abertura tenha a mesma 
ordem de grandeza do comprimento de onda da perturbação 
ondulatória envolvida. 
Alternativa B  
(F) A interferência é uma propriedade ondulatória na qual ondas 
de mesmanatureza podem produzir máximos e mínimos de 
amplitude. 
Alternativa C  
(V) Geralmente, displays de cristal líquido funcionam como 

polarizadores, de modo que a componente do campo elétrico da 
luz emitida pelo celular está apenas em uma direção. Desse 
modo, como alguns óculos de sol também funcionam como 
polarizadores, dependendo do ângulo entre o display e a lente, 

tem-se uma variação da intensidade luminosa transmitida. 
Alternativa D  
(F) A reflexão é uma propriedade em que a perturbação 
ondulatória incideem uma superfície e retorna ao meio de 
origem. 
Alternativa E  
(F) A refração é uma propriedade na qual a perturbação 
ondulatória passa de um meio material para outro, com uma 
mudança no comprimento e na velocidade da onda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


