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FOLHA 25

EXERCÍCIOS

01. (UFPE) A �gura mostra uma onda estacionária em um
tubo de comprimento L = 5 m, fechado em uma extremidade e
aberto na outra.

L

Considere que a velocidade do som no ar é 340 m/s e determine
a frequência do som emitido pelo tubo, em hertz.

02. (UFG) As ondas eletromagnéticas geradas pela fonte de um
forno de micro-ondas têm uma frequência bem característica, e,
ao serem re�etidas pelas paredes internas do forno, criam um
ambiente de ondas estacionárias. O cozimento (ou esquenta-
mento) ocorre devido ao fato de as moléculas constituintes do
alimento, sendo a de água a principal delas, absorverem energia
dessas ondas e passarem a vibrar com a mesma frequência das
ondas emitidas pelo tubo gerador do forno. O fenômeno físico
que explica o funcionamento do forno de micro-ondas é a
a) ressonância
b) Interferência
c) difração
d) polarização
e) refração

03. (UNICAMP-SP) O ruído sonoro nas proximidades de ro-
dovias resulta, predominantemente, da compressão do ar pelos
pneus de veículos que trafegam a altas velocidades. O uso de as-
falto emborrachado pode reduzir signi�cativamente esse ruído.
O grá�co a seguir mostra duas curvas de intensidade do ruído
sonoro em função da frequência, uma para asfalto comum e ou-
tra para asfalto emborrachado.
a) As intensidades da �gura foram obtidas a uma distância
r = 10 m da rodovia. Considere que a intensidade do ruído
sonoro é dada por

I =
P
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onde P á a potência de emissão do ruído.
Calcule P na frequência de 1000 Hz para o caso do asfalto em-
borrachado. Considere π = 3.
b) Uma possível explicação para a origem do pico em torno de
1000 Hz é que as ranhuras longitudinais dos pneus em contato
com o solo funcionam como tubos sonoros abertos nas extremi-
dades. O modo fundamental de vibração em um tubo aberto
ocorre quando o comprimento de onda é igual ao dobro do com-
primento do tubo. Considerando que a frequência fundamental
de vibração seja 1000 Hz, qual deve ser o comprimento do tubo?
A velocidade de propagação do som no ar é v = 340 m/s.

04. (ITA-SP) Dois tubos de órgão, A e B, tem o mesmo com-
primento L, sendo que A é fechado e B é aberto. Sejam fA e
fB as frequências fundamentais emitidas, respectivamente, por
A e B. Designando por V a velocidade do som no ar, podemos
a�rmar que: a) fA = 2fB
b) fA = V

2L

c) fB = V
4L

d) fA = 4fB
e) fA = V

4L
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05. (UFRJ-RJ) O grupo brasileiro Uakti constrói seus próprios
instrumentos musicais. Um deles consiste em vários canos de
PVC de comprimentos variados. Uma das pontas dos canos é
mantida fechada por uma membrana que emite sons caracterís-
ticos ao ser percutida pelos artistas, enquanto a outra é mantida
aberta. Sabendo-se que o módulo da velocidade do som no ar
vale 340 m/s, é correto a�rmar que as duas frequências mais
baixas emitidas por um desses tubos, de comprimento igual a
50 cm, são:
a) 170 Hz e 340 Hz
b) 170 Hz e 510 Hz.
c) 200 Hz e 510 Hz.
d) 340 Hz e 510 Hz.
e) 200 Hz e 340 Hz.

06. (ITA)São de 100 Hz e 125 Hz, respectivamente, as frequên-
cias de duas harmônicas adjacentes de uma onda estacionária
no trecho horizontal de um cabo esticado, de comprimento = 2
m e densidade linear de massa igual a 10 g/m (veja �gura).

L

Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, a massa
do bloco suspenso deve ser de
a)10 kg
b)16 kg
c)60 kg
d)102 kg
e)104 kg

07. (UERJ-RJ) O som do apito do transatlântico é produzido
por um tubo aberto de comprimento L igual a 7,0 m. Consi-
dere que o som no interior desse tubo propaga-se à velocidade
de 340 m/s e que as ondas estacionárias produzidas no tubo,
quando o apito é acionado, têm a forma representada pela �-
gura a seguir.
a) Determine a frequência de vibração das ondas sonoras no
interior do tubo.
b) Admita que o navio se afaste perpendicularmente ao cais do
porto onde esteve ancorado, com velocidade constante e igual
a 10 nós.
Calcule o tempo que as ondas sonoras levam para atingir esse
porto quando o tubo do apito se encontra a 9.045 m de distân-
cia.

L

Dado: 1 nó = 0,5 m/s

08. (UNIFESP-SP) Quando colocamos uma concha junto ao
ouvido, ouvimos um �ruído de mar�, como muita gente diz, tal-
vez imaginando que a concha pudesse ser um gravador natural.
Na verdade, esse som é produzido por qualquer cavidade colo-
cada junto ao ouvido � a nossa própria mão em forma de concha
ou um canudo, por exemplo.
a) Qual a verdadeira origem desse som? Justi�que.
b) Se a cavidade for um canudo de 0,30 m aberto nas duas ex-
tremidades, qual a frequência predominante desse som?
Dados:
velocidade do som no ar: v = 330 m/s

RESPOSTAS

01. 85 Hz
02. A
03. a) P = 36 · 10−4 W b) L = 0, 17 m
04. E
05. B
06. A
07. a) f = 48, 6 Hz b) t = 26, 6 s
08. a) Múltiplas re�exões de sons do próprio ambiente.
b)A frequência predominante corresponde ao som fundamental.
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