01. (FGV-SP–2010) O vendedor de churros havia escolhido um local muito próximo a um poste
de iluminação. Pendurado no interior do carrinho, um lampião aceso melhorava as condições
de iluminação. Admitindo que o centro de todos os elementos da figura, exceto as finas
colunas que suportam o telhado do carrinho, estão no mesmo plano vertical, considerando
apenas as luzes emitidas diretamente do poste e do lampião e tratando-os como os extremos
de uma única fonte extensa de luz, a base do poste, a lixeira e o banquinho, nessa ordem,
estariam inseridos em regiões classificáveis como

A) luz, sombra e sombra.
B) luz, penumbra e sombra.
C) luz, penumbra e penumbra.
D) penumbra, sombra e sombra.
E) penumbra, penumbra e penumbra.
02. (FMTM-MG) O princípio da reversibilidade da luz fica bem exemplificado quando
A) holofotes iluminam os atores em um teatro.
B) se observa um eclipse lunar.
C) um feixe de luz passa pela janela entreaberta.
D) a luz polarizada atinge o filme fotográfico.
E) duas pessoas se entreolham por meio de um espelho.
03. (UFRN–2010) A coloração das folhas das plantas é determinada, principalmente, pelas
clorofilas a e b – nelas presentes –, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela
absorção da luz necessária para a realização da fotossíntese. O gráfico a seguir mostra o
espectro conjunto de absorção das clorofilas a e b em função do comprimento de onda da
radiação solar visível.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, para realizar a fotossíntese, as
clorofilas absorvem, predominantemente,
A) o violeta, o azul e o vermelho, e refletem o verde.
B) o verde, e refletem o violeta, o azul e o vermelho.
C) o azul, o verde e o vermelho, e refletem o violeta.
D) o violeta, e refletem o verde, o vermelho e o azul.
04. (UFPB) As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do Sol, mostram-se verdes
porque
A) refletem difusamente a luz verde do espectro solar.
B) absorvem somente a luz verde do espectro solar.
C) refletem difusamente todas as cores do espectro solar, exceto o verde.
D) difratam unicamente a luz verde do espectro solar.
E) a visão humana é mais sensível a essa cor.

05. (Fatec-SP) Mediante uma câmara escura de orifício, obtém se uma imagem do Sol,
conforme o esquema a seguir:

Dados: distância do Sol à Terra a = 1,5 x 1011 m; distância do orifício ao anteparo b = 1,0 m;
diâmetro da imagem d = 9,0 mm.
Podemos concluir que o valor aproximado para o diâmetro D do Sol é
A) 1,7 x 1010 m.
B) 1,4 x 109 m.
C) 1,7 x 107 m.
D) 1,4 x 1012 m.
E) N.d.a.

06. (UFAL–2008) A figura a seguir ilustra um espelho plano e dois pontos, A e B, situados ao
longo da linha perpendicular ao espelho. A distância do ponto B à imagem do ponto A é igual
a

A) 6 cm.
B) 5 cm.
C) 4 cm.
D) 3 cm.
E) 2 cm.
07. (UFMG) Oscar está na frente de um espelho plano, observando um lápis, como
representado na figura.
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que
Oscar verá a imagem desse lápis na posição indicada pela letra

A) K.
B) L.
C) M.
D) N.
(FCMMG)
Instrução: O ENUNCIADO REFERE-SE AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES
A figura representa a planta baixa de uma sala de espera de um consultório médico retangular
(ABCD) de 3,0 m de comprimento por 2,0 m de largura.

Para que a sala tenha uma aparência mais ampla, o médico mandou revestir a parede AB com
um espelho plano. Uma pessoa se encontra parada no canto D.
08. Essa pessoa verá o canto C, através do espelho, distando dela de, aproximadamente,
A) 3,0 m.
C) 4,0 m.
D) 5,0 m.
B) 3,6 m.
09. A pessoa, olhando para a parede AB, que contém o espelho, vê o símbolo desenhado a
seguir, que representa a logomarca do médico.

Para que tal fato ocorra, o médico teve de afixar sobre
a parede CD um cartaz com esse símbolo desenhado na
seguinte forma:

10. (PUC Minas) João e Mário, que têm ambos a altura de 1,60 m, encontram-se diante de um
espelho plano.
João está a 1,0 m de distância do espelho e Mário, a 4,0 m. Qual o tamanho da imagem de
Mário (M) comparado com a imagem de J oão (J)?
A) M é quatro vezes J
B) M é duas vezes J
C) M é igual a J
D) M é um meio de J
E) M é um quarto de J

11. (Mackenzie-SP–2008) Certa pessoa possui um espelho plano retangular, de 90 cm de
altura. Quando ela fica em pé diante do espelho, disposto verticalmente e convenientemente
posicionado, consegue ver sua imagem de corpo inteiro. Nessas condições, pode-se afirmar
que a referida pessoa tem a altura máxima de
A) 1,80 m.
B) 1,70 m.
C) 1,67 m.
D) 1,53 m.
E) 1,35 m.
12. (FAAP-SP) Com três bailarinas colocadas entre dois espelhos planos fixos, um diretor de
cinema consegue uma cena onde são vistas, no máximo, 24 bailarinas.
O ângulo entre os espelhos vale
A) 10°. B) 25°. C) 30°. D) 45°. E) 60°.
13. (UFES) Num salão quadrado, de lado a, o cabeleireiro se encontra no ponto P, defronte de
um espelho plano vertical, preso no meio da parede AB. Se a distância do cabeleireiro à parede
é b, qual deve ser a largura mínima do espelho de modo que ele possa visualizar toda a largura
L da porta de entrada, às suas costas?

A)
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14. (MACKENZIE-SP-MODELO ENEM) – Em um laboratório, um pequeno objeto retilí neo é
colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo de Gauss, de

raio de curvatura 16 cm. A imagem conjugada por esse espelho é real e sua altura é quatro
vezes maior que a altura do objeto. A distância entre a imagem e o objeto é
a) 10 cm
b) 20 cm
c) 30 cm
d) 40 cm
e) 50 cm
15. (UNIP) – Um estudante de Física deseja acender seu cigarro usando um espelho esférico e
a energia solar. A respeito do tipo de espelho e do posicionamento da ponta do cigarro,
assinale a opção correta:

16. (PUC-SP) – Em um farol de automóvel, tem-se um refletor constituído por um espelho
esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem
quando o espelho é
a) côncavo e o filamento está no centro do espelho.
b) côncavo e o filamento está no foco do espelho.
c) convexo e o filamento está no centro do espelho.
d) convexo e o filamento está no foco do espelho.
e) convexo e o filamento está no ponto médio entre o foco e o centro do espelho.
17. (UFJF-MG) – Em lojas, supermercados, ônibus etc., em geral são colocados espelhos que
permitem a visão de grande parte do ambiente. Espelhos dessa natureza costumam ser
colocados também nos retrovisores de motos e carros, de modo a aumentar o campo de visão.
Esses espelhos são
a) côncavos e fornecem imagem virtual de um objeto real;
b) convexos e fornecem imagem virtual de um objeto real;
c) convexos e fornecem imagem real de um objeto real;
d) planos e fornecem imagem virtual de um objeto real;

e) planos e fornecem imagem real de um objeto virtual.
18. (UFU-MG) Considere os espelhos côncavos e convexos e os seus respectivos focos (F) e
centros (C) desenhados nos itens a seguir. Assinale a alternativa que representa
CORRETAMENTE o objeto real (o) e a sua imagem (i) formada.

19. (UFC–2010) A figura a seguir mostra um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R,
apoiado sobre a horizontal, com a face refletora voltada para cima. A reta tracejada vertical
OP passa sobre o ponto correspondente ao centro do espelho esférico. Determine a
distância y, acima do ponto O e ao longo da reta OP, para a qual ocorrerá maior incidência
de luz solar refletida pelo espelho, suposta de incidência vertical. Considere o espelho
esférico com pequeno ângulo de abertura, de modo que os raios incidentes são paralelos e
próximos ao seu eixo principal. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE essa
distância.

A) R/2
B) 3R/4
C) R
D) 3R/2
E) 2R
20. (FCMMG) Um automóvel tem três espelhos: um plano, usado no retrovisor interno; um
convexo, usado no retrovisor externo; um côncavo, usado para ampliar imagens do rosto do
passageiro dianteiro. A imagem formada por cada um desses três espelhos é,
respectivamente,
A) real, virtual e real.
B) virtual, real e real.
C) virtual, virtual e real.
D) virtual, virtual e virtual.

21 (Mackenzie-SP) A imagem de um objeto que está a 40 cm de um espelho esférico côncavo
tem a mesma altura do objeto. Colocando o objeto à grande distância do espelho, a sua
imagem estará a
A) 60 cm do espelho.
B) 50 cm do espelho.
C) 40 cm do espelho.
D) 30 cm do espelho.
E) 20 cm do espelho.
22. (UNISA) – Um raio de luz monocromática que se propaga no ar incide na superfície plana
de separação com o vidro. Os índices de refração do ar e do vidro para essa radiação valem,
respectiva mente, 1,0 e √3

Sabendo-se que o ângulo formado pelos raios refletido e refratado vale 90°, é correto afirmar
que o ângulo de incidência foi de
a)15°
b) 30°
c) 45°
d) 60°
e) 75°
23. (UFPR-PR) – Na década de 1980, foi inaugurado o primeiro cabo submarino feito de fibra
óptica. Atualmente, todos os continentes da Terra já estão conectados por cabos submarinos
feitos dessa fibra. Na comunicação por fibra óptica, o sinal se propaga obedecendo a um
importante fenômeno da óptica geométrica. Assinale a alternativa que apresenta esse
fenômeno.
a) Refração.
b) Reflexão interna total.
c) Dispersão.
d) Reflexão difusa.
e) Absorção.

24. (UPE-PE-Modificado) – Um estreito feixe cilíndrico de luz monocromática propaga-se num
vidro de índice absoluto
de refração igual a √2 e incide numa interface plana vidro ar, sob ângulo de incidência igual a
60°, conforme a figura.
Considerando-se o índice de refração do ar igual a 1, a respeito dessa situação, pode-se
concluir que ocorrerá

a) reflexão total.
b) refração parcial e absorção.
c) reflexão parcial e refração.
d) apenas refração.
e) refração com dispersão.
25. (UF-RN) – Uma pequena lâmpada é instalada no fundo de uma piscina com 2,0 m de
profundidade. Um disco de isopor, de raio R, está flutuando na superfície da água, conforme
mostra a figura abaixo. Considerando n o índice de refração da água em relação ao ar, o menor
valor de R, de modo que a lâmpada não seja vista por um observador fora da água, qualquer
que seja sua posição, é dado, em metros, por:

A)

2,0
√1− 𝑛2

B) 2,0 √𝑛2 − 1
C)

2,0
√ 𝑛2 −1

D)2,0 √1 − 𝑛2
E)2,0 (1 − 𝑛2 )
26. Um feixe cilíndrico de luz incide perpendicularmente na superfície plana de separação de
dois meios ordinários opticamente diferentes.
Pode-se afirmar que:
a) o feixe refrata-se, desviando-se fortemente;
b) o feixe não sofre refração;
c) o feixe não sofre reflexão;
d) ocorre reflexão, com a consequente alteração do módulo da velocidade de propagação;
e) ocorre refração, com a consequente alteração do módulo da velocidade de propagação.
27. Quando um raio de luz passa de um meio mais refringente para outro menos refringente:
a) afasta-se da normal;
b) aproxima-se da normal;
c) a frequência da luz aumenta;
d) não ocorre desvio;
e) a velocidade de propagação da luz aumenta.
28.. Analise a tabela e responda.

VOCÊ RESOLVE

Para um mesmo ângulo de incidência diferente de zero, o maior desvio na direção de um raio
de luz que se propaga no ar ocorrerá quando penetrar:
a) na água.
b) no álcool etílico.
c) na glicerina.
d) no quartzo cristalino.
e) no vidro comum.
29. Um raio de luz monocromática, propagando-se num meio A com velocidade 3,0 · 108m/s,
incide na superfície de separação com outro meio transparente B, formando 53° com a normal
à superfície. O raio refratado forma ângulo de 37° com a normal no meio B, onde a velocidade
VB vale, em m/s:
Dados: sen 37° = cos 53° = 0,600;

cos 37° = sen 53° = 0,800.
a) 1,20 · 108.
b) 1,60 · 108.
c) 2,10 · 108.
d) 2,25 · 108.
e) 2,40 · 108.
30. O raio de luz monocromática representado no esquema abaixo se propaga do ar para um
líquido:

Pode-se afirmar que o índice de refração do líquido em relação ao ar é:
a) 1,25.
b) 1,33.
c) 1,50.
d) 1,67.
e) 1,80.
31. É dada a tabela:

É possível observar reflexão total com luz incidindo do:
a) gelo para o quartzo.
b) gelo para o diamante.
c) quartzo para o rutilo.
d) rutilo para o quartzo.
e) gelo para o rutilo.
32. As fibras ópticas são largamente utilizadas nas telecomunicações para a transmissão de
dados. Nesses materiais, os sinais são transmitidos de um ponto ao outro por meio de feixes
de luz que se propagam no interior da fibra, acompanhando sua curvatura. A razão pela qual

a luz pode seguir uma trajetória não-retilínea na fibra óptica é consequência do fenômeno
que ocorre quando da passagem de um raio de luz de um
meio, de índice de refração maior, para outro meio, de índice de refração menor. Com base
no texto e nos conhecimentos sobre o tema, indique a alternativa que apresenta os conceitos
ópticos necessários para o entendimento da propagação “não-retilínea” da luz em fibras
ópticas.
a) Difração e foco.
b) Reflexão total e ângulo-limite.
c) Interferência e difração.
d) Polarização e plano focal.
e) Imagem virtual e foco.
33. Um raio de luz se propaga do meio 1, cujo índice de refração vale √2, para o meio 2,
seguindo a trajetória indicada na figura abaixo:

O ângulo-limite para esse par de meios vale:
a) 90°.
b) 60°.
c) 45°.
d) 30°.
e) zero.
34. As estrelas cintilam porque:
a) acendem e apagam alternadamente;
b) o índice de refração da atmosfera cresce com a altitude;
c) o índice de refração da atmosfera diminui com a altitude;
d) ocorrem reflexões em seu interior, enquanto elas se movem;
e) os valores dos índices de refração nos diversos pontos da atmosfera não são estáveis e a
intensidade da luz que recebemos delas é muito pequena.
35.. Um pássaro sobrevoa em linha reta e a baixa altitude uma piscina em cujo fundo se
encontra uma pedra. Podemos afirmar que:

a) com a piscina cheia, o pássaro poderá ver a pedra durante um intervalo de tempo maior do
que se a piscina estivesse vazia.
b) com a piscina cheia ou vazia, o pássaro poderá ver a pedra durante o mesmo intervalo de
tempo.
c) o pássaro somente poderá ver a pedra enquanto estiver voando sobre a superfície da água.
d) o pássaro, ao passar sobre a piscina, verá a pedra numa posição mais profunda do que
aquela em que ela realmente se encontra.
e) o pássaro nunca poderá ver a pedra.
36.. Na figura, temos uma lâmina de faces paralelas de quartzo fundido.
O índice de refração do quartzo fundido é igual a 1,470 para a luz violeta e 1,455 para a luz
vermelha. O raio 1, de luz monocromática vermelha proveniente do vácuo, incide na lâmina,
emergindo dela segundo o raio 2:

Se o raio 1 fosse de luz monocromática violeta, o raio emergente da lâmina:
a) estaria acima do raio 2 e continuaria paralelo ao raio 1;
b) estaria abaixo do raio 2 e continuaria paralelo ao raio1;
c) seria coincidente com o raio 2;
d) não seria paralelo ao raio 1;
e) talvez não existisse.
37. Um prisma de vidro, cujo ângulo de refringência é 60°, está imerso no ar. Um raio de luz
monocromática incide em uma das faces do prisma sob ângulo de 45° e, em seguida, na
segunda face sob ângulo de 30°, como está representado no esquema:

Nessas condições, o índice de refração do vidro em relação ao ar, para essa luz
monocromática, vale:
a) 3

3√ 2
2

b) √3..
.
c) √2.
d)
e)

√6
2
2√ 3
3

38.Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 1,33 m.
Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso monocromático, emitido pela
fonte, que forma um pequeno ângulo α com a normal da superfície da água, e que, depois de
refratado, forma um pequeno ângulo β com a normal da superfície da água, conforme o
desenho.

A profundidade aparente “h” da fonte luminosa vista pela pessoa é de:
Dados: sendo os ângulos α e β pequenos, considere
índice de refração da água: nágua=1,33
índice de refração do ar: nar=1
a) 0,80 m
b) 1,00 m
c) 1,10 m
d) 1,20 m
e) 1,33 m

tgα  senα

e

tgβ  senβ.

39.Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças,
demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas
o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.
Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz
a) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.
b) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.
c) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.
d) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.
e) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.
40.Considere um raio de luz monocromático de comprimento de onda 𝜆, que incide com
ângulo 𝜃𝑖 i em uma das faces de um prisma de vidro que está imerso no ar, atravessando-o
como indica a figura.

VOCÊ RESOLVE

Sabendo que o índice de refração do vidro em relação ao ar diminui com o aumento do
comprimento de onda do raio de luz que atravessa o prisma, assinale a alternativa que melhor
representa a trajetória de outro raio de luz de comprimento 1,5 ë, que incide sobre esse
mesmo prisma de vidro
.
A)
B)
C)
D)
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