
Lista de Exerćıcios
1. Uma onda senoidal progressiva descrita por:

y(x, t) = 0, 00327 sin(72, 1x− 2, 72t)

na qual as constantes numéricas estão no SI. (a) Qual é a amplitude desta onda?
(b)Quais são o comprimento da onda e o peŕıodo desta onda? (c) Qual é o número
de onda e a freqüência desta onda? (d) Qual a velocidade desta onda? (e) Para
esta onda, calcule o deslocamento y em x=22,5cm e t=18,9s.

2. No problema anterior mostrou-se que o deslocamento transversal de um elemento
da corda para a onda y(x,t) em x=22,5cm e t=18,9s era y=1,92 mm. (a) Determine
a velocidade transversal do mesmo deslocamento do mesmo elemento naquele lugar
e naquele tempo. Esta velocidade, que está associada à oscilação transversal de um
elemnto da corda, tem com direção o sentido positivo de y. Não confund́ı-la com v,
velocidade de propagação da onda e que aponta no sentido positivo de x.

3. Um grupo de alunos do curso de Geologia fizeram aulas de campo para analisar
formações rochosas no interior de Minas Gerais. O grupo decidiu estudar um pen-
hasco e para isso precisavam coletar amostras de rochas e obter fotografias do local.
Um dos alunos, cuja massa é 86 kg, deslizou para baixo numa corda pendurado
num penhasco. O ĺıder desejou mandar um sinal para seus colegas dando um br-
usco toque na extremidade superior da corda. Quanto tempo levará para o sinal se
deslocar 32 m corda abaixo? A densidade linear µ da corda é de 74 g/m.

4. Movimento ondulatório em gases é geralmente um processo adiabático. Então sob
condições adiabáticas a pressão em um gás é dada por p = Cργ, onde γ é uma
quantidade caracteŕıstica do gás (adimta que γ = 1,4 para a maioria dos gases

diatômicos). Logo a velocidade do som em um gás é v =
√

γp
ρ

, onde ρ e densidade

do gás. Considerando a expressão de estado de um gás ideal e a velocidade do som
no ar de 332 m/s, obtenha a massa molecular do ar a 273 K. Utilize a equação de
gás ideal: pV = NRT, onde R=8,3143 J/K.mol, ρ = m/V , M = m/N.

5. Num treino, um atirador dispara sua arma diante de um anteparo refletor e ouve o
eco do tiro após 6 s. Sabendo que o som se propaga no ar com velocidade de 340
m/s, calcule a distância do caçador ao anteparo.

6. Livro texto (HALLDAY/RESNICK 8a. EDIÇÃO p. 141): 1 a 7, 13, 14 a 20, 26 a
29, 31, 33, 41, 43, 45 , 47.
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