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Aula 1: Revisão ondas mecânicas e eletromagnéticas 

 

Lista de exercícios 

 

O grande desafio para todos os estudantes independe da geração é perceber que não existe conhecimento ou 

conteúdo segregado, separado, pelo contrario os diversos conhecimentos estão interligados e as ciências estão 

intimamente conectadas, muito se avançou quanto a ciência física e estes se tornaram possíveis graças a observação 

de muitos estudiosos dos comportamentos da natureza. Por muito tempo cientistas ficaram intrigados com tamanha 

precisão de animais como morcegos que possuem hábito noturno e cobras que enxergam pouco, para desviar de 

objetos ou caçar uma presa para a alimentação, como isso seria possível nestes animais? Muitos de vocês já 

conseguem responder a tais questionamentos quando relacionamos essas curiosidades e questionamentos com o 

conhecimento do comportamento das ondas.  

Muito da tecnologia vem evoluindo graças aos conhecimentos a respeito desse tema como avanços no campo de 

diagnostico medico, tratamento de doenças, cuidados com a pele, localização de objetos por sonares, comunicação 

a longas distancias, conhecimento do universo, em fim são muitas as respostas dadas graças ao estudo da física. Por 

saber de tamanha responsabilidade te convido a revisar alguns conceitos e rever curiosidades com um outro olhar. 

 

01. Que diferença existe entre ondas sonoras e ondas eletromagnéticas? 

 

02. Vocês já sabem que as ondas aparecem quando alguma coisa vibra com certa frequência. Mas, quando nós 

estamos falando, o que é que vibra? Pesquisem como nosso som é produzido no nosso corpo. Pesquise 

também por que algumas pessoas têm voz mais agudas e outras, mais graves. 

 

03. Vocês já sabem que as ondas aparecem quando alguma coisa vibra com certa frequência. Mas, quando nós 

estamos falando, o que é que vibra? Pesquisem como nosso som é produzido no nosso corpo. Pesquise 

também por que algumas pessoas têm voz mais agudas e outras, mais graves. 

 

04. Nas historias de aventuras de índios,vemos que eles encostam a orelha no chão para saber se cavalos estão se 

aproximando. Explique esse costume. 

 

05. Mamíferos e aves são animais endotérmicos ou homeotérmicos que esses animais podem manter a temperatura 

corporal mais elevada do que a do ambiente as cores do calor produzido no próprio corpo algumas serpentes 

peçonhentas que se alimenta de mamíferos e aves têm de cada lado da cabeça uma depressão entre o olho e a 



narina chamada da fosseta Loreal Veja a figura abaixo a fosseta registra pequenas variações de temperatura 

ambiente. 

 

 
 

a- Que tipo de onda eletromagnética esse órgão é capaz de detectar 

 
b- Qual é a utilidade da fosseta Loreal para essas serpentes 

 

c- essas serpentes peçonhentas conseguem caçar no escuro porque 
 

06. A estrela Alfa da constelação de Centauro está a 4,5 anos-luz da Terra. Quando olhamos para essa estrela, 

estamos vendo seu presente, passado ou futuro? Justifique sua resposta. 


