
 

 

 
 

Roteiro de Atividades – Guia de Utilização – Professor 

 

Nome: ___________________________________ Nº: ____ Turma: _________ Data: 

___/___/20___ 

 

Objetivo: Relacionar os conceitos de pulso e onda, caracterizar ondas em termos de forma, natureza e 

direção, compreender as propriedades e grandezas de uma onda, reconhecer e interpretar os fenômenos 

característicos das ondas. 

 

Caro colega Professor! 

Este Roteiro de Atividades é proposto principalmente aos Professores que ministram a disciplina 

de Ciências Naturais/Física no 9º ano do ensino Fundamental e de Física no Ensino Médio, podendo ser 

utilizado também por aqueles que trabalham com formação de Professores nos diversos cursos de 

Licenciatura em Física, nas disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino de Física. 

O roteiro de atividades foi elaborado para criar momentos de aprendizagem no ensino de ondas, 

no qual integramos a utilização de novas tecnologias, apoiadas na informática, em particular, a 

manipulação de simulações computacionais, na perspectiva de construção conjunta docente-discente do 

conhecimento, por meio de discussões em sala de aula, trabalhos em grupo e realização de pesquisas 

sobre temas correlacionados. 

Assim, esperamos que nosso roteiro de atividades possa contribuir para o planejamento de aulas 

envolvendo os conteúdos de ondas. As simulações constantes neste roteiro de atividades pretendem 

possibilitar uma análise criteriosa, lúdica, motivacional e desafiadora de diversos conceitos do ondas, 

sendo possível explorar, por exemplo, pulsos, ondas, amplitude, comprimento de onda, frequência, 

velocidade de uma onda, reflexão, interferência e ondas estacionárias) e intervir quando necessário, 

estimulando debates, confrontos com concepções alternativas dos alunos, além de ampliar a socialização 

na sala de aula, através da inter-relação entre alunos/alunos e/ou alunos/Professores. 

As simulações podem contribuir para o processo ensino aprendizagem ao serem utilizadas de 

maneira organizada, estruturada, bem direcionada e com objetivos claros. As atividades foram propostas 

de modo a promover no aluno uma percepção em relação às implicações do desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

Pensando sempre em facilitar o seu trabalho, apresentamos um tutorial sobre as simulações 

utilizadas no roteiro de atividades. O tutorial lhe dará as primeiras noções sobre as simulações, que no 

geral são fáceis de utilizar e seus alunos não enfrentarão dificuldades no seu manuseio. 

Bom trabalho! 

Procedimentos: 

 

1º) Para acessar a simulação “onda na corda” abra seu navegador de internet e insira o link 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html. 

 

2º) Compreendendo as potencialidades do simulador. 
 

- Em geradores de ondas, clique respectivamente em “manual”, “oscilador” e “pulso”, observe as 

diferenças. 
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- Agora em tipos de extremidades, analise as diferenças entre “extremidade fixa”, “extremidade solta” e 

“infinita”. 
 

 
 

- Observe que para o gerador de onda “manual” é possível acessar amortecimento (de nenhum para 

elevado) e tensão (de baixa para alta). 
 



 
 

- Para o gerador de onda “oscilador” são mostrados os itens amplitude e frequência, que podem sofrer 

variações em seus valores, amortecimento (de nenhum para elevado) e tensão (de baixa para alta). 
 

 
 

- Para o gerador de onda “pulso”, são mostrados os itens amplitude, duração do pulso, que podem sofrer 

variações em seus valores, amortecimento (de nenhum para elevado) e tensão (de baixa para alta). 
 



 
 

- Para facilitar a resolução dos exercícios que serão propostos, o simulador apresenta os itens “lento” e 

“normal”, “régua”, “cronômetro”, “linha de referência”. Clique nos itens e observe. 
 

 
 

3º) Observando um pulso. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “pulso”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade fixa”. 

Os valores para amplitude e duração do pulso deverão ser máximos, o amortecimento indicado na posição 

elevado e a tensão indicada na posição alta. 
 



 
 

Em gerador de onda, clique na opção “pulso”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade fixa”. 

Os valores para amplitude e duração do pulso deverão ser máximos, o amortecimento indicado na posição 

elevado e a tensão indicada na posição alta. Clique no gerador de ondas e observe o que acontece. 

a) Defina “pulso” a partir do que foi observado. Observa-se a formação de um pulso. Em um meio 

material, pulso é toda perturbação gerada em um ponto do meio, perturbação esta que se propaga e se 

transmite aos demais pontos. Na propagação de um pulso, há transporte de energia, mas não há transporte 

de matéria. 

b) É possível observar mudanças no “pulso” em diferentes tipos de extremidade? Descreva. Sim, na 

“extremidade fixa” ocorre inversão de fase e inversão de sentido da onda. Na “extremidade solta” não 

ocorre inversão de fase, porém observamos inversão de sentido da onda e na extremidade “infinita”, não 

observamos nenhuma mudança. 

c) Cite um exemplo de “pulso”. Uma pessoa movimentando a extremidade de uma corda e a perturbação 

propaga-se até a outra extremidade. 
 

Atividade extra: 
 

Ao se empinar uma pipa, é comum dar alguns puxões na linha para a pipa se movimentar no ar. 

a) Neste caso, há transferência de matéria ou de energia? Justifique sua resposta. Os puxões perturbam o 

meio, no caso a linha, logo são considerados pulsos e como sabemos, os pulsos não transportam matéria, 

apenas energia. 

b) Identifique o nome do fenômeno associado a um único puxão na linha que proporciona o efeito 

descrito. Pulso (sacalhão em algumas regiões do País), proporcionando propagação de energia mecânica. 
 

4º) Observando uma onda. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade 

infinita”. O valor para amplitude deverá ser máximo. Sugere-se, o valor para frequência deverá ser de 

1,50 Hz, o amortecimento indicado na posição nenhum e a tensão indicada na posição alta. 
 



 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade 

solta”. O valor para amplitude deverá ser máximo. Sugere-se, o valor para frequência deverá ser de 1,50 

Hz, o amortecimento indicado na posição nenhum e a tensão indicada na posição alta. Clique no gerador 

de ondas e observe o que acontece. 

a) Defina ondas a partir do que foi observado. Observa-se a formação de uma sequência de pulsos. Ondas 

é toda sequência periódica de pulsos, na qual há transporte de energia, sem haver transporte de matéria. 

b) É possível observar mudanças nas ondas em diferentes tipos de extremidade? Sim. Observamos para 

“extremidade fixa” a reflexão da onda, com inversão de fase e inversão de sentido. Para “extremidade 

solta”, também observamos reflexão de onda, porém sem inversão de fase, mas com inversão de sentido. 

Para “extremidade infinita”, não foi observada nenhuma mudança. 

c) Descreva. Cite exemplos de ondas. Ondas em uma corda, ondas sonoras, ondas de rádio, raio X e raio 

laser. 
 

5º) Características e propriedades de uma onda. 
 

Mantendo as indicações do quarto item: 
 

 
 

Mantendo as indicações do quarto item: 

a) Reconheça a posição de equilíbrio. 

b) A partir desta posição de equilíbrio apresente a direção de propagação da onda e a direção de vibração 

da onda e com estes dados, classifique a onda quanto à forma, à natureza e direção de propagação. 

Transversal, mecânica e unidimensional. 



Pause o simulador. 
 

 
 

a) Com base na posição de equilíbrio, defina crista de onda e vale de onda. Crista, corresponde ao ponto 

mais alto de uma onda e vale, corresponde ao ponto mais baixo de uma onda) 

b) Com o auxílio da régua, meça a distância entre duas cristas e entre dois vales. Essas distâncias são 

correspondentes? Sim, 4 cm. 

c) Qual é o significado físico destas distâncias? Comprimento de onda. 
 

Agora, analisaremos a amplitude e para isso, movimentamos o simulador e continuamos utilizando a 

régua. Mantendo a frequência em 1,50 Hz, varie a amplitude em 0,25 cm, 0,50 cm, 0,75 cm, 1,00 cm e 

1,25 cm. Observa-se variações entre a posição de equilíbrio e uma crista de onda ou um vale de onda? 

Apoiado nestas observações, defina amplitude. 

Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o que acontece com a velocidade de propagação e com 

o comprimento de onda? Justifique sua resposta. 
 

 
 



 
 

Agora, analisaremos a amplitude e para isso, movimentamos o simulador e continuamos utilizando a 

régua. Mantendo a frequência em 1,50 Hz, varie a amplitude em 0,25 cm, 0,50 cm, 0,75 cm, 1,000 cm e 

1,25 cm. 

a) Observa-se variações entre a posição de equilíbrio e uma crista de onda ou um vale de onda. Apoiado 

nestas observações, defina amplitude de vibração da onda. Sim, amplitude é o máximo deslocamento 

escalar que um ponto da onda pode ter um relação à posição de equilíbrio. Isso significa que a amplitude 

é o deslocamento máximo, em módulo, entre a posição de equilíbrio e uma crista ou um vale. Deve-se 

ressaltar que a amplitude da onda está diretamente relacionada com a energia que ela transfere. Quanto 

maior a amplitude, maior a quantidade de energia transferida. 

b) Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o que acontece com a velocidade de propagação da 

onda? Justifique sua resposta. A velocidade de propagação da onda aumenta. Mais amplitude, mais 

energia cinética e mais velocidade. 

c) Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o comprimento de onda varia? Justifique sua 

resposta. O comprimento de onda se mantém constante. Apenas as cristas e o vales aumentam, as 

distâncias entre os mesmos não. 
 

Para explorarmos frequência e período, mantemos a amplitude no valor máximo (1,25 cm) e variamos a 

frequência do oscilador em 0,50 Hz, 1,00 Hz, 1,50 Hz, 2,00 Hz, 2,50 Hz e 3,00 Hz. 
 

 
 

a) Sendo assim, observamos variações no número de ciclos produzidos. Estudando estas observações, 

defina frequência. Corresponde ao número de ciclos completos que ocorrem em determinado intervalo de 

tempo ou número de ciclos produzidos em certo intervalo de tempo. 



b) É possível verificar alguma relação entre frequência e comprimento de onda? Justifique sua resposta. 

Sim, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. 

c) Então, com a frequência encontrada e sabendo o intervalo de tempo de propagação da onda, se a 

frequência for aumentada, a quantidade de energia que se propagará, no mesmo intervalo de tempo será 

maior ou menor? Justifique sua resposta. Aumentando o número de repetições, aumentamos a frequência 

das ondas, logo a quantidade de energia transportada em um mesmo intervalo de tempo também 

aumentará. 
 

Atividade extra: 
 

Admita que o oscilador fique ligado por 5 segundos e produza 10 vibrações (número de cristas na onda), 

assim encontre a frequência da onda. f = 10 / 5 = 2 Hz. 

Continuando a analise do oscilador ligado e a vibração da corda, defina período. É o intervalo de tempo 

que uma onda leva para realizar um ciclo completo. 
 

 
 

6º) Velocidade de uma onda. 
 

Mantendo-se a amplitude máxima (1,25 cm), pause o simulador com as frequências em 1,00 Hz, 1,50 Hz, 

2,00 Hz, 2,50 Hz e 3,00 Hz respetivamente. Para cada mudança na frequência, é preciso mudar o campo 

amortecimento de modo que o comprimento de onda mude para que a relação abaixo seja constante: 

 

𝑣 =  √
𝑇

𝜇
=  𝜆. 𝑓  

 



 
 

 
 

Sabendo o comprimento de onda e a frequência, encontre, utilizando a equação v = λ . f, as velocidades 

das ondas. 
 

v = λ . f 
v = 6,0 . 1 

v = 6,0 cm/s 
 

v = λ . f 
v = 4 . 1,5 

v = 6,0 cm/s 

v = λ . f 
v = 3 . 2 

v = 6 cm/s 

v = λ . f 
v = 2,4 . 2,5 
v = 6,0 cm/s 

 

v = λ . f 
v = 2 . 3 

v = 6 cm/s 

Considerando a equação v = λ . f, responda: 
a) a velocidade de uma onda aumenta, diminui ou permanece constante quando é aumentada sua 

frequência, mantendo-se seu comprimento de onda constante. Não variando o comprimento de onda e 

aumentando a frequência a velocidade também aumenta. 

b) a velocidade de uma onda diminui, aumenta ou permanece constante quando é diminuído seu 

comprimento de onda, mantendo-se sua velocidade constante? Não variando a frequência e diminuindo o 

comprimento de onda, a velocidade também diminui. 
 

7º) Reflexão de uma onda. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento da onda formado. 
 



 
 

 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Observe o comportamento da onda. 
 



 
 

 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “infinita”. Observe o comportamento das ondas. 



 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento das ondas formados. Modifique o tipo de extremidade, marque em 

“extremidade solta”. Observe o comportamento das ondas. Modifique o tipo de extremidade, marque em 

“infinita”. Observe o comportamento das ondas. 

a) Discuta e relate o comportamento das ondas nas três extremidades mostradas. Observamos para 

“extremidade fixa” a reflexão da onda, com inversão de fase e inversão de sentido. Para “extremidade 

solta”, também observamos reflexão de onda, porém sem inversão de fase, mas com inversão de sentido. 

Para “extremidade infinita”, não foi observada nenhuma mudança. 

b) Identifique o fenômeno relacionado as mudanças no comportamento das ondas nas diferentes 

extremidades. Reflexão de ondas. 
 

8º) Interferência de ondas. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento da onda formada. Movimente novamente a ferramenta. 
 

 
 



 
 

a) Identifique e descreva o fenômeno que acontece quando as ondas se encontram? 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento as ondas formadas. Movimente novamente a ferramenta.  

a) O que acontece quando as ondas se encontram? Quando as ondas se encontram ocorre interferência 

entre as ondas (suas cristas se encaixam) e teremos uma amplitude duas vezes maior que a amplitude 

original. 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. Interferência construtiva. 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento do pulso formado. Movimente novamente a ferramenta. 
 

 
 



 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento as ondas formadas. Movimente novamente a ferramenta. 

a) O que acontece quando as ondas se encontram? Quando as ondas se encontram ocorre interferência 

entre as ondas (a crista de uma se encontra com o vale da outra) e teremos uma amplitude igual a zero. 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. Interferência destrutiva. 
 

Atividade extra: 
 

Uma cabine antissom ou antirruído é um ambiente pequeno em que se pode fazer uso de um fenômeno 

ondulatório para reduzir os ruídos. Nessa cabine, a onda sonora correspondente a um ruído é captada por 

microfones. Um circuito eletrônico recebe essa informação e envia, por meio de alto-falantes, uma onda 

sonora oposta à recebida (como mostra o esquema a seguir). Essas duas ondas, propagando-se no mesmo 

meio, superpõem-se, resultando em uma terceira onda. 
 

 
 

a) Identifique o principal fenômeno ondulatório presente no funcionamento da cabine antirruído. 

Interferência destrutiva. 

b) Imagine algumas situações em que o princípio de funcionamento dessa cabine poderia ser utilizado 

para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Poluição sonora gerada por maquinas que geram altos 

níveis de ruídos estas cabines oferecem conforto no ambiente de trabalho. 
 

9º) Ondas estacionárias. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”, marque “extremidade fixa”, amplitude máxima e 

frequência 1 Hz, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na posição de baixa. Observe a 

onda formada. 
 



 
 

a) É possível identificar um padrão estacionário para esta onda na corda? Sim. Defina ondas estacionárias. 

São ondas que tem padrão de vibração estacionário, formam-se pela superposição de ondas idênticas, mas 

em sentidos opostos normalmente quando as ondas estão confinadas no espaço como ondas sonoras em 

um tubo fechado e ondas de uma corda com as extremidades fixas. 

b) Caracterize uma onda estacionária de acordo com sua frequência, amplitude, comprimento de onda, 

direção e sentido. Para formarem ondas estacionárias, as ondas precisam apresentar a mesma frequência, 

amplitude, direção e comprimento, porém com sentidos opostos. 

 


