


Polarização 3D: utiliza-se luz polarizada para separar as
imagens da esquerda e da direita. O sistema de polarização não
altera as cores, ainda que ocorra uma certa perda de
luminosidade. Usa-se tanto em projeção de cinema 3D como
em monitores de computador com telas de polarização
alternativa. Hoje em dia é o sistema mais econômico para uma
qualidade de imagem aceitável.
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Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, 
passa menos luz por intervalo de tempo, e próximo da situação de 
completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento 
como o ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, 
também pode se comportar dessa forma.
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Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto?

a) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.
b) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio
grito.
c) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes
de ouvi-lo pelo ar.
d) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo
do que quando aquela se afasta.
e) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma
taça de cristal se despedace.
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Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho,
estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das
inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor,
somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima
absorção de energia.
O fenômeno descrito é a

a) difração.
b) refração.
c) polarização.
d) interferência.
e) ressonância.
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Já é tão comum a utilização de certos equipamentos em nosso dia a dia, que muitas vezes
nem paramos para observar certas curiosidades que estudamos na sala de aula sendo
aplicadas bem ali, na nossa frente, de uma forma bem clara e didática. Você já viu aqueles
furinhos que há no vidro da porta de um forno de micro-ondas? Pois é, eles não estão ali por
acaso. Aqueles furinhos têm um diâmetro da ordem de 1,0 mm. Quando o forno é acionado,
a luz em seu interior se acende e nesse local podemos ver os alimentos. Isso acontece porque
os furinhos da tampa têm diâmetro muito maior que o comprimento de onda dessa luz.
Dessa forma, esta passa pelos orifícios, o que nos permite uma visão distinta dos objetos no
interior do forno. Mas, por outro lado, as micro-ondas do forno não atravessam o vidro do
aparelho pelo fato de que o comprimento dessa onda é demasiadamente grande se
comparado aos furinhos do vidro. Por isso, as micro-ondas batem no obstáculo e refletem.
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Após a leitura do texto, o “poder” que as ondas têm de contornar obstáculos cujo 
tamanho seja comparável ao seu comprimento de onda é denominado de

a) absorção.
b) reflexão.
c) refração.
d) difração.
e) difusão.


