
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3°  

Curso: Ensino Fundamental II                                    Disciplina: Física 

Série/Ano: 9º ano 

Professor(a): Eduardo Cestare 

 

OBJETIVO: verificar o conhecimento do estudante sobre conceitos básicos de ondas, luz 
e som, assim como saber suas aplicações no cotidiano e seu uso em diferentes 
tecnologias. 
 

CONTEÚDO SELECIONADO: Livro geração Alpha 
Unidade 4 – Ondas 
Capítulo 1 – Introdução ao estudo das ondas 
Capítulo 2 – Som 
Capítulo 3 – Luz 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Trabalho de recuperação (1,5 ponto) – 

questões sobre conteúdos e habilidades a fortalecer. 

Prova de recuperação (8,5 pontos) 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  refaça os exercícios do livro, releia o caderno com 
atenção e preste atenção às questões do trabalho. 

 

 



 

 
 

 

 

 

1) De acordo com seu conhecimento estudado sobre ondulatória, responda as questões a seguir. 
 
a) [0,2 ponto] Qual a diferença entre uma onda mecânica e uma eletromagnética? 

 

 

b) [0,1 ponto] Dê um exemplo de onda mecânica. 

 

 

c) [0,1 ponto] Dê um exemplo de uma onda eletromagnética. 

 

 

d) [0,2 ponto] Qual a diferença entre uma onda transversal de uma longitudinal? 

 

 

2) [0,2 ponto] Calcule a velocidade de uma onda que possui frequência de 40 hertz e um comprimento de 
onda de 10 centímetros. 

 

 

3) Para as ondas sonoras, responda: 

a) [0,1 ponto] Qual é a característica de uma onda sonora que se relaciona com sua nota musical? 

 

b) [0,1 ponto] Qual é a característica de uma onda sonora que se relaciona com seu volume? 

 



 

c) [0,1 ponto] Qual é a característica de uma onda sonora que se relaciona com o instrumento musical que 
está sendo tocado? 

 

4) Para as ondas luminosas, responda: 

 

a) [0,1 ponto] Qual é a característica da onda luminosa que se relaciona com sua cor? 

 

b) [0,2 ponto] Em qual fenômeno óptico nos baseamos para usar os espelhos? 

 

c) [0,2 ponto] Em qual fenômeno óptico nos baseamos para usar lentes? 


