


Um raio luminoso incide sobre um espelho plano formando
um ângulo de 30° com sua superfície refletora. Calcule o
valor do ângulo incidente e refletido.
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Observe a figura:

Em um dia de céu claro, o Sol estava no horizonte (0°) às 6 h da manhã.
Às 12 h, ele se encontrava no zênite (90°). A que horas a luz solar,
refletida no espelhinho plano M deitado sobre o solo, atingiu o ponto
P?



Um raio luminoso incide sobre um espelho plano formando um
ângulo de 30° com sua superfície refletora. Qual o angulo
formado entre os raios incidente e refletidos?
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No esquema, o observador deseja visar a imagem da
árvore por meio do espelho plano AB deitado sobre o
solo:

Qual deve ser o menor comprimento x do espelho para
que o observador veja a imagem completa da árvore,
isto é, do topo até o pé?
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 Concluímos, então, que:
• “O espelho plano conjuga para um Ponto Objeto Real um Ponto Imagem
Virtual ”

• Desta forma o ponto objeto e o seu correspondente ponto imagem ao
serem conjugados por um espelho plano, se encontram:

• Ambos sobre a mesma reta perpendicular ao plano do espelho;
• Cada um num dos semi-planos determinados pelo espelho;
• Ambos à mesma distância em relação ao plano do espelho.
• Estas três propriedades caracterizam estes pontos como simétricos em

relação ao plano do espelho, ou seja:
• “Um ponto objeto e o seu correspondente ponto imagem, conjugados
por um espelho plano, são simétricos em relação ao plano do espelho”
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A imagem fornecida por um espelho plano será:

a) real, se o objeto for real;
b) virtual, se o objeto for virtual;
c) virtual, se o objeto for real, e real, se o objeto for virtual;
d) sempre virtual;
e) sempre real
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(Ufal) Um espelho plano está no piso horizontal de uma sala

• com o lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 2,40 m
• de altura e uma lâmpada está a 80 cm do teto. Com esses dados,

pode-
• - se concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem formada
• pelo espelho plano é, em metros, igual a:

a) 1,20 b) 1,60 c) 2,40 d) 3,20 e) 4,80
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(UFF-RJ) Dois espelhos planos paralelos, E1 e E2,
estão frente a frente separados pela distância de 20 cm. Entre eles há
uma fonte luminosa F, de pequenas dimensões, na posição indicada
na figura

a) Calcule a distância entre a primeira imagem fornecida pelo espelho
E1 e a primeira imagem fornecida pelo espelho E2.
b) A distância calculada no item a depende da posição de F em rela-
ção a E1 e E2?



19



20


