
ATIVIDADE EXTRA 

 

Superposição e Ondas Estacionárias 

 

1) Um túnel embaixo de um rio tem 2,00 km de extensão. (a) A que frequências o ar no 

túnel pode ressoar? (b) Explique se seria bom criar uma regra contra buzinar o carro 

enquanto se está no túnel. 

 

2) A Baía de Fundy, na Nova Escócia, tem as marés mais altas do mundo. Suponha que 

no meio do oceano e na boca da baía o gradiente de gravidade da Lua e a rotação da Terra 

fazem a superfície oscilar com amplitude de alguns centímetros e período de 12h24min. 

Na entrada da baía, a amplitude é de vários metros. Suponha que a baía tenha um 

comprimento de 210 km e profundidade uniforme de 36,1 m. A velocidade das ondas de 

água, de comprimento longo, é dada por 𝑣 = √𝑔𝑑, onde d é a profundidade da água. 

Argumente a favor ou contra a proposição de que a maré é ampliada pela ressonância de 

ondas estacionárias. 

 

3) Dois apitos de trem têm frequências idênticas de 180 Hz. Quando um está em repouso 

na estação e o outro se move por perto, um passageiro na plataforma da estação ouve 

batimentos com frequência de 2,00 batimentos/segundo quando os apitos soam juntos. 

Quais são as duas velocidades e direções possíveis que o trem em movimento pode ter? 

 

4) Uma corda fixa nas duas extremidades e com massa de 4,80 g, comprimento de 2,00 

m e tensão de 48,0 N, vibra em seu segundo modo normal. (a) O comprimento de onda 

do som emitido por essa corda vibratória no ar é maior ou menor que o comprimento de 

onda da onda na corda? (b) Qual é a proporção do comprimento de onda do som emitido 

por essa corda vibratória no ar e o comprimento de onda da onda na corda? 

 

5) Em algumas extensões de um teclado de piano, mais que uma corda é afinada para a 

mesma nota para dar volume extra. Por exemplo, a nota de 110 Hz tem duas cordas nessa 

frequência. Se uma corda escorrega de sua tensão normal de 600 N para 540 N, que 

frequência de batimento é ouvida quando um martelo bate nas duas cordas 

simultaneamente? 

 

Ondas Sonoras 

 

6) A velocidade do som no ar (m/s) depende da temperatura, de acordo com a expressão 

aproximada: 

𝑣 = 331,5 + 0,607𝑇𝐶 

Onde 𝑇𝐶 é a temperatura dada em Celsius. No ar seco, a temperatura diminui de um °𝐶, 

aproximadamente, a cada aumento de 150 m de altitude. (a) Suponha que esta mudança 

seja constante até a altitude de 9000 m. Que intervalo de tempo é necessário para o som 

de um avião voando a 9000 metros chegar ao chão em um dia em que a temperatura é de 

30 °𝐶? (b) Compare sua resposta com o intervalo de tempo necessário se o ar estivesse 

uniformemente a 30 °𝐶. Que intervalo de tempo é mais longo? 

 

7) Um martelo atinge uma extremidade de um espessa trilho de ferro de comprimento 

8,50 m. Um microfone situado no extremo oposto do trilho detecta dois pulsos de som, 

um que se propaga através do ar e uma onda longitudinal que atravessa o trilho. (a) Que 



pulso alcança primeiro o microfone? (b) Encontre o intervalo de tempo entre a chegada 

dos dois pulsos. 

 

8) O nível de som a uma distância de 3,00 m de uma fonte é de 120 dB. A que distância 

está o nível de som em (a) 100 dB e (b) 10 dB? 

 

9) Estando em uma faixa de pedestres, você ouve uma frequência de 560 Hz da sirene de 

uma ambulância que se aproxima. Depois que a ambulância passa, a frequência observada 

da sirene é de 480 Hz. Determine a velocidade da ambulância a partir dessas condições. 

 

10) Um morcego, se movendo a 5,00 m/s, está perseguindo um inseto voando. Se o 

morcego emite um pio de 40,0 kHz e recebe de volta um eco de 40,4 kHz, (a) qual é a 

velocidade do inseto? (b) Será que o morcego é capaz de captura-lo? Explique. 

 


