ENEM – ONDULATÓRIA - Fundamentos
01 - (ENEM/2017) A depilação a laser (popularmente conhecida como depilação a laser) consiste na aplicação de uma fonte de
luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam
danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a
oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção
de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxi-hemoglobina e água.

MACEDO, F. S.; MONTEIRO, E. O. Epilação com laser e luz intensa pulsada.
Revista Brasileira de Medicina. Disponível em: www.moreirajr.com.br.
Acesso em: 4 set. 2015 (adaptado).

Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a epilação a laser?
a)
b)
c)
d)
e)

400
700
1 100
900
500

02 - (ENEM/2017) O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial (ddp) em um circuito
elétrico em função do tempo ou em função de outra ddp. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão
X tempo.

BOMFIM, M. Disponível em: www.ufpr.br.
Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado).
A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de
a)
b)
c)
d)
e)
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300 Hz.
250 Hz.
200 Hz.
150 Hz.
125 Hz.
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03 - (ENEM/2016) A corrida dos 100 m rasos é uma das principais provas do atletismo e qualifica o homem mais rápido do
mundo. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 s, com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito.
O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de
a)
b)
c)
d)
e)

1/10 s.
1/4 s.
1/2 s.
2 s.
4 s.

04 - (ENEM/2016) Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia,
atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas
de um tsunami serem extremamente longas, com comprimento de onda de cerca de 200 km. Isto é muito maior que a espessura da
lâmina de líquido, d, típica do Oceano Índico, que é de cerca de 4 km. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade
de propagação torna-se dependente de d, obedecendo à relação v  gd . Nessa expressão, g é a aceleração da gravidade, que pode
ser tomada como 10 m/s2.
SILVEIRA, F. L.; VARRIALE, M. C. Propagação das ondas marítimas e dos tsunami.
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 2, 2005 (adaptado).
Sabendo-se que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo
entre duas ondas consecutivas?
a)
b)
c)
d)
e)

1 min
3,6 min
17 min
60 min
216 min

05 - (ENEM/2016) O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro
da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente
adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo
cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto.

Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é
a)
b)
c)
d)
e)

normal.
acima do valor ideal.
abaixo do valor ideal.
próxima do limite inferior.
próxima do limite superior.

06 - (ENEM/2016) As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma
escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas dó,
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ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais
alta.
Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor
a)
b)
c)
d)
e)

amplitude.
frequência.
velocidade.
intensidade.
comprimento de onda.

07 - (ENEM/2015) A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-C,
conforme a figura.

Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os espectros de
absorção da radiação UV de cinco filtros solares:

Considere: velocidade da luz = 3,0  108 m/s e 1 nm = 1,0  10–9 m.
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o
a)
b)
c)
d)
e)

V.
IV.
III.
II.
I.

08 - (ENEM/2015) Em altos-fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 ºC são mensuradas por meio de pirômetros óticos.
Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de
um pirômetro ótico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que sua cor seja a mesma que a do
objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em
observação.
Disponível em: www.if.usp.br. Acesso em: 4 ago. 2012 (adaptado).
A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a
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a)
b)
c)
d)
e)

amplitude.
coerência.
frequência.
intensidade.
velocidade.

09 - (ENEM/2014) Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que
se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada
e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada
por esse tipo de sensor.
WENDLING, M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br.
Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência
a)
b)
c)
d)
e)

da luz visível.
do ultravioleta.
do infravermelho.
das micro-ondas.
das ondas longas de rádio.

10 - (ENEM/2014) Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de
acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas.
Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto.
O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras
referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão.
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br.
Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a
a)
b)
c)
d)
e)

frequência.
intensidade.
forma da onda.
amplitude da onda.
velocidade de propagação.

11 - (ENEM/2013) Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma
linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O
efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração.

Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é 45km/h e que cada período de oscilação contém 16 pessoas,
que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80cm.
Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em 7 dez. 2012 (adaptado)
Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de
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a)
b)
c)
d)
e)

0,3.
0,5.
1,0.
1,9.
3,7.

12 - (ENEM/2013) Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo (harmônico fundamental), o
som produzido tem frequência de 440 Hz.
Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico
a)
b)
c)
d)
e)

se reduz à metade, porque o comprimento de onda dobrou.
dobra, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à quarta parte.
não se modifica, porque é uma característica independente do comprimento da corda que vibra.

13 - (ENEM/2013) Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o
limite máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas.
Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda?
a)
b)
c)
d)
e)

A altura da onda sonora.
A amplitude da onda sonora.
A frequência da onda sonora.
A velocidade da onda sonora.
O timbre da onda sonora.

14 - (ENEM/2012) Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando
um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas
consecutivas era de 25 cm e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1,0 m/s. Após algum tempo a
chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo.
Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

maior que 25 cm e maior 1,0 m/s.
maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s.
menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s.
menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s.
igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s.

15 - (ENEM/2012) Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada
melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu
quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela percebeu que não conseguiu resultado
algum.
O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de
a)
b)
c)
d)
e)

baixa intensidade.
baixa frequência.
um espectro contínuo.
amplitude inadequada.
curto comprimento de onda.

16 - (ENEM/2011) Na câmara de cozimento de um forno de micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o
aquecimento da água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência de 2,45 GHz para alterar a orientação das moléculas
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de água bilhões de vezes a cada segundo. Essa foi a frequência escolhida, porque ela não é usada em comunicações e também
porque dá às moléculas de água o tempo necessário para completar uma rotação. Dessa forma, um forno de micro-ondas funciona
através do processo de ressonância, transferindo energia para os alimentos.
TORRES, C. M. A. et al. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado).
Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é de cerca de 3108 m/s, qual é, aproximadamente,
o comprimento de onda da micro-onda presente no forno, em cm?
a)
b)
c)
d)
e)

0,12
1,22
8,17
12,2
817

GABARITO:
1) Gab: B
2) Gab: E
3) Gab: C
4) Gab: C
5) Gab: C
6) Gab: E
7) Gab: B
8) Gab: C
9) Gab: C
10) Gab: A
11) Gab: A
12) Gab: B
13) Gab: B
14) Gab: B
15) Gab: B
16) Gab: D
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