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Oscilações e Ondas
Lista de Problemas 01

Prof. Marco Polo

Problemas do Halliday

Questão 01:

Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25 s para se deslocar
de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância
entre esses pontos é 36 cm. Calcule (a) o peŕıodo, (b) a frequência e (c) a amplitude
do movimento.
Resp: (a) 0,5 s, (b) 2 Hz, (c) 18 cm.

Questão 02:

Um alto-falante produz um som musical através das oscilações de um diafragma cuja
amplitude é limitada a 1 µm. (a) Para que frequência o módulo a da aceleração é
igual a g? (b) Para frequências maiores, a é maior ou menor que g?
Resp: (a) 498 Hz, (b) maior.

Questão 03:

Determine a energia mecânica de um sistema bloco-mola com uma constante elástica
de 1,3 N/cm e uma amplitude de oscilação de 2,4 cm.
Resp: 37 mJ.

Questão 04:

Quando o deslocamento em um MHS é de metade da amplitude, que fração da ener-
gia total é (a) energia cinética e (b) energia potencial? (c) Para que deslocamento,
como fração da amplitude, a energia do sistema é metade energia cinética e metade
energia potencial?
Resp: (a) 0,75, (b) 0,25, (c) 1/

√
2 da amplitude.

Campus Ji-Paraná Departamento de F́ısica – UNIR



Oscilações e Ondas - 2013.1 - Lista de Probelmas 01 2

Questão 05:

uma part́ıcula de 10 g executa um MHS com uma amplitude de 2 mm, uma ace-
leração de 8 × 103 m/s2 e uma constante de fase desconhecida φ. Quais são (a)
o peŕıodo do movimento, (b) a velocidade máxima da part́ıcula e (c) a energia
mecânica total do oscilador? Qual é o módulo da força que age sobre a part́ıcula
quando ela está (d) em seu movimento máximo e (e) na metade do deslocamento
máximo?
Resp: (a) 3,1 ms, (b) 4 m/s, (c) 0,08 J, (d) 80 N, (e) 40 N.
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