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PULSO
O QUE É

É uma perturbação produzida em um ponto do meio, que muda uma
de suas grandezas físicas e, posteriormente, se reproduz em pontos
vizinhos, sem realizar transporte de matéria



ONDA
O QUE É

É a propagação de energia de um ponto a outro, sem que haja
transporte de matéria entre eles. As ondas são um conjunto de
pulsos.



ONDAS
CLASSIFICAÇÃO

de



PROPAGAÇÃO
Quanto à

+Ondas unidimensionais: Quando se propagam somente
em uma direção.
+Ex.: Ondas em uma corda.



PROPAGAÇÃO
Quanto à

+Ondas bidimensionais: Quando se propagam em duas
direções.
+ Ex: Piscinas;



PROPAGAÇÃO
Quanto à

+Ondas tridimensionais: Se propagam em três direções.
+Ex: Som e Luz.



NATUREZA
Quanto à

+Ondas Mecânicas: Necessitam de um meio material para
se propagar.
+Ex: Som.



NATUREZA
Quanto à

+Ondas Eletromagnéticas: Não necessitam de um meio
material para se propagar, ou seja, podem se propagar no
vácuo e em certos meios materiais.
+Ex: Luz.



PERTURBAÇÃO E PROPAGAÇÃO
Quanto à relação entre

+Ondas longitudinais: São ondas mecânicas que produzem
perturbações nas partículas do meio material, na mesma
direção em que as ondas se propagam.
+Ex.: Ondas Sonoras, Molas.
+ Ondas transversais: São ondas em que a direção da
propagação é perpendicular à direção da perturbação.
+Ex.: Corda.



Complete os trechos:
a)As ondas luminosas quanto à sua natureza são 
__________________ pois se propagam no vácuo; quanto à direção 
de propagação e vibração são __________________ e se propagam 
no vácuo com velocidade igual a 3*10^8 m/s.

b) As ondas sonoras quanto à natureza são __________________ 
pois não se propagam no vácuo; quanto à direção de propagação e 
vibração são _____________________ nos fluidos e 
__________________ nos sólidos.

FIXANDO O ASSUNTO...



(Uece) Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam:

a) na atmosfera.

b) na água.

c) no vácuo.

d) nos meios metálicos.

FIXANDO O ASSUNTO...



PERIÓDICAS
ONDAS

São ondas geradas por fontes que executam oscilações
regulares.



ONDAS
COMPONENTES

das

+Vale: ponto mais baixo da onda;
+Crista: ponto mais alto da onda;
+Comprimento de onda (λ): distância entre dois pontos consecutivos onde
a perturbação se repete. Unidade no SI: metro (m);



Período e 
Frequência



Equação Fundamental da

ONDULATÓRIA



+ Um fio de comprimento L e massa específica linear é mantido esticado por uma 
força F em suas extremidades. Assinale a opção com a expressão do tempo que um 
pulso demora para percorrê-lo

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

FIXANDO O ASSUNTO...



TAYLOR
A Fórmula 

de



+(USF) Duas ondas propagam-se no mesmo meio, com a mesma velocidade. O 
comprimento de onda da primeira é igual ao dobro do comprimento de onda da 
segunda. Então podemos dizer que a primeira terá, em relação à segunda:

a) mesmo período e mesma freqüência;

b) menor período e maior freqüência;

c) maior período e menor freqüência;

d) menor período e menor freqüência;
e) maior período e maior freqüência.

FIXANDO O ASSUNTO...



+ Um homem balança um barco no qual se encontra e produz ondas na superfície de 
um lago cuja profundidade é constante até a margem, observando o seguinte:

1° – o barco executa 60 oscilações por minuto;

2° – a cada oscilação aparece a crista de uma onda;

3° – cada crista gasta 10s para alcançar a margem.

Sabendo-se que o barco se encontra a 9,0m da margem e considerando as 
observações anteriores, pode-se afirmar que as ondas do lago têm um comprimento 
de onda de:

a) 6,6m

b) 5,4m

c) 3,0m

d) 1,5m

e) 0,90m

FIXANDO O ASSUNTO...



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

V - Velocidade de propagação (m/s);

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL

λ - Comprimento de onda (m);

f - Frequência (Hz).MEIO
FONTE



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

É o fenômeno que ocorre quando

uma onda incide sobre um

obstáculo e retorna ao meio de

propagação, mantendo as

características da onda incidente.

REFLEXÃO

CONSTANTE
CONSTANTE



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

EXTREMIDADE FIXA

REFLEXÃO

REFLEXÃO COM INVERSÃO

DE FASE.



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

EXTREMIDADE LIVRE

REFLEXÃO

REFLEXÃO SEM INVERSÃO

DE FASE.



ONDE
encontramos APLICAÇÕES



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

É o fenômeno que ocorre quando

uma onda passa de um meio

para outro de características

distintas, tendo sua direção

desviada.

REFRAÇÃO

VARIÁVEL
CONSTANTE



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

REFRAÇÃO NÃO HÁ INVERSÃO 

DE FASE



ONDE
encontramos APLICAÇÕES



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

É o desvio ou espalhamento que

uma onda apresenta,

contornando ou transpondo

obstáculos colocados em seu

caminho.

DIFRAÇÃO



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

Cada ponto de uma frente de onda

se comporta como se fosse uma

nova fonte emissora de onda.

DIFRAÇÃO

PRINCÍPIO DE HUYGENS



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

DIFRAÇÃO



ONDE
encontramos APLICAÇÕES



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

Sobreposição de pulsos: Acontece quando duas

ondas se encontram em um mesmo ponto.

INTERFERÊNCIA



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

INTERFERÊNCIA
CASO 1: Ambos os pulsos se encontram na mesma fase.



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

INTERFERÊNCIA
CASO 1: Ambos os pulsos se encontram na mesma fase.

INTERFERÊNCIA 

CONSTRUTIVA



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

INTERFERÊNCIA
CASO I1: Os pulsos se encontram em fases opostas.



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

INTERFERÊNCIA

INTERFERÊNCIA 

DESTRUTIVA

CASO I1: Os pulsos se encontram em fases opostas.



ONDE
encontramos APLICAÇÕES



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

É o fenômeno no qual uma onda transversal, vibrando em várias

direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as

vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um

dispositivo (polarizador).

POLARIZAÇÃO



ONDE
encontramos APLICAÇÕES



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

“Todo corpo tem uma frequência natural de vibração e através dessa

frequência o corpo consegue absorver mais energia na forma de

vibração.”

RESSONÂNCIA

É o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia

por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências

naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com

amplitudes cada vez maiores.



ONDE
encontramos APLICAÇÕES



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

Caso da ponte Tacoma Narrows

RESSONÂNCIA



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

Caso da ponte Tacoma Narrows

RESSONÂNCIA

Imagine que esta é uma ponte construída no estilo pênsil, e que sua

frequência de oscilação natural é dada por:



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

Caso da ponte Tacoma Narrows

RESSONÂNCIA

Ao ser excitada periodicamente, por um vento de freqüência:



ONDULATÓRIOS
FENÔMENOS

Caso da ponte Tacoma Narrows

RESSONÂNCIA

A amplitude de oscilação da ponte

passará a ser dada pela superposição das

duas ondas. Se a ponte não tiver uma

resistência que suporte a amplitude do

movimento, esta sofrerá danos podendo

até ser destruída.



FIXANDO O ASSUNTO...

(PUC - RS - 2004) A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 m/s, e seu

comprimento de onda é 0,340 m. Passando para outro meio, onde a velocidade do

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



FIXANDO O ASSUNTO...

(PUC - RS - 2004) A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 m/s, e seu

comprimento de onda é 0,340 m. Passando para outro meio, onde a velocidade do

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

SOLUÇÃO
DADOS:

Va =  340 m/s

λa  = 0,340 m 

Vb = 680 m/s 

fb = ?

λb = ?

Va = λa * fa

fa = fb (REFRAÇÃO)

340 = 0,340 * fa

fa =  
340

0,340



FIXANDO O ASSUNTO...

(PUC - RS - 2004) A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 m/s, e seu

comprimento de onda é 0,340 m. Passando para outro meio, onde a velocidade do

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

SOLUÇÃO
DADOS:

Va =  340 m/s

λa  = 0,340 m 

Vb = 680 m/s 

fb = ?

λb = ?

fa = 1000 Hz

fb = 1000 Hz 

fa =  
340
340

1000

fa = 340 * 
1000

340



FIXANDO O ASSUNTO...

(PUC - RS - 2004) A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 m/s, e seu

comprimento de onda é 0,340 m. Passando para outro meio, onde a velocidade do

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

SOLUÇÃO
DADOS:

Va =  340 m/s

λa  = 0,340 m 

Vb = 680 m/s 

fb = 1000 Hz

λb = ?

Vb = λb * fb

680 = λb * 1000

λb = 
680

1000

λb = 0,680 m



FIXANDO O ASSUNTO...

(PUC - RS - 2004) A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 m/s, e seu

comprimento de onda é 0,340 m. Passando para outro meio, onde a velocidade do

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

SOLUÇÃO
DADOS:

Va =  340 m/s

λa  = 0,340 m 

Vb = 680 m/s 

fb = 1000 Hz

λb = 0,680 m

fb = 1000 Hz 

λb = 0,680 m



FIXANDO O ASSUNTO...
(ENEM - 2013) 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



FIXANDO O ASSUNTO...

a) Reflexão;

b) Refração;

c) Ressonância;

d) Superposição;

e) Difração.



FIXANDO O ASSUNTO...

a) Reflexão;

b) Refração;

c) Ressonância;

d) Superposição;

e) Difração.



OBRIGADA!
Gabriela e Rayanne


