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1. Sobre as Ondas e suas características marque a opção Incorreta: 

a) Onda é uma perturbação periódica realizada em um ponto qualquer 

do espaço e que se propaga para outro local transportando energia 

sem, no entanto, transportar matéria. 

b) As Ondas mecânicas se propagam apenas em meios materiais e 

nunca no vácuo. 

c) As Ondas Eletromagnéticas se propagam em meios materiais e 

também no vácuo. Transportam energia elétrica, térmica e luminosa. 

d) Uma das características que diferencia os diversos tipos de ondas 

eletromagnéticas é a quantidade de matéria que elas transportam o 

que define suas aplicações. 

 
2. O que é magnetismo? 

 
 

3. Analise as seguintes afirmações sobre as características das ondas: 

I. Amplitude É a medida da altura da onda em relação a sua posição 

de equilíbrio. 

II.  A amplitude da onda é definida pelo movimento da fonte que a 

produz. 

III. Em uma onda existem pontos em que a amplitude é máxima. Esses 

pontos podem estar acima ou abaixo da posição natural da 

superfície: Crista - ponto baixo; vale - ponto alto. 

Está correto o que se afirma em: 
a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III 

4. Considere uma onda que se propaga em uma corda. Qual característica da 

onda está descrita em cada item abaixo? 

a) Parte mais alta de uma onda:  

b) Parte mais baixa de uma onda: 

c) Distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista: 

d) Distância entre duas Cristas: 

e) Número de Oscilações em uma unidade de tempo: 

f) Tempo de uma oscilação: 
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