


2

•REVISÃO PARA PROVA

•REFLEXÃO DA LUZ

•ESPELHOS ESFÉRICOS

•REFRAÇÃO DA LUZ
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1 - O esquema representa o corte de uma câmara escura de orifício, diante
da qual existe um corpo luminoso AB de 40 cm de comprimento.
Considerando a = 100 cm e b = 20 cm, calcule o comprimento da figura A’B’
projetada na parede do fundo da câmara.



2 - Dois espelhos planos fornecem 7 (sete) imagens de um objeto. Calcule
o ângulo formado entres os espelhos planos.
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3 – Diante de dois espelhos planos que formam um ângulo de 60°, é colocado
um objeto. Determine o numero de imagens formadas desse objeto pelos
espehos.
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4 - A luz azul se propaga em um determinado vidro com velocidade de
200.000 km/s. Sendo 300.000 km/s a velocidade da luz no vácuo, determine o
índice de refração absoluto do vidro para a luz azul:

a) n = 1,1

b) n = 1,2

c) n = 1,3

d) n = 1,4

e) n = 1,5
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5 - Uma pedra encontra-se no fundo de uma piscina na qual a profundidade da
água é 3,0 m. O índice de refração absoluto da água é 4/3. Um observador fora
da água, na vertical que passa pelo objeto, visa o mesmo. Qual a profundidade
aparente pedra?
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6- Um avião faz um vôo de inspeção sobre as águas transparentes de uma certa
região marítima e detecta um objeto a uma profundidade aparente de 300 m
no momento em que seus centros estão unidos pela mesma vertical. O índice
de refração absoluto da água do mar é 1,5 e o do ar é 1,0. Qual a profundidade
real do objeto?
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7 - Uma moto trafega em uma estrada retilínea com velocidade de 40 km/h.
Olhando no espelho retrovisor plano, o motorista contempla a imagem de uma
árvore fixa na estrada. Qual a velocidade da imagem da árvore em relação ao
solo?
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8 - Um raio de luz monocromática passa do meio 1 para o meio 2 e deste para o
meio 3. Sua velocidade de propagação relativa aos meios citados é v1, v2 e v3,
respectivamente. O gráfico representa a variação da velocidade de propagação da
luz em função do tempo ao atravessar os meios mencionados, considera- dos
homogêneos:



Sabendo-se que os índices de refração do diamante, do vidro e do ar obedecem
à desigualdade ndiam > nvidro > nar, podemos afirmar que os meios 1, 2 e 3
são, respectivamente:

a) diamante, vidro, ar.

b) diamante, ar, vidro.

c) ar, diamante, vidro.

d) ar, vidro, diamante.

e) vidro, diamante, ar.
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9 - Um raio luminoso amarelo incide com um ângulo de incidência θA e 
refrata-se formando um ângulo θB com a normal. 
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Sendo indice de refraçao do meio nA = 1,4. Qual o indice de refração do nB?
Dados: sen A = 0,8; sen B = 0,5.


