
 

Tarefa 02 – Professora Érika 
 
01. Observe a figura.  

 
Nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30° entre eles. Um raio 
luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70° com a sua superfície. Esse raio, 
depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente formando um ângulo de  
a)  90°.  
b)  100°.  
c)  110°.  
d)  120°.  
e)  140°. 

 
02. (UNAERP) Uma brincadeira proposta em um programa científico de um canal de televisão consiste em 

obter uma caixa de papelão grande, abrir um buraco em uma de suas faces, que permita colocar a cabeça 
no seu interior, e um furo na face oposta à qual o observador olha. Dessa forma, ele enxerga imagens 
externas projetadas na sua frente, através do furo às suas costas.  

 
Esse fenômeno ótico baseia-se no  
a)  princípio da superposição dos raios luminosos.  
b)  princípio da reflexão da luz.  
c)  princípio da refração da luz.  
d)  princípio da propagação retilínea da luz.  
e)  princípio da independência dos raios luminosos. 

 
03. (UFRJ/2000) Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa; e A, um anteparo opaco. Pode-se afirmar 

que I, II e III são, respectivamente, regiões de: 

 
 
a)  sombra, sombra e penumbra.  
b)  sombra, sombra e sombra.  
c)  penumbra, sombra e penumbra.  
d)  sombra, penumbra e sombra.  
e)  penumbra, penumbra e sombra. 
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04. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que 
estão CORRETAMENTE representados os feixes de luz que permitem a Dirceu ver Marília. 

 
 
05. (EFOA/MG) Três feixes de luz, de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma sala, como 

mostra a figura. O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os três feixes se cruzam na posição A e 
atingem o anteparo nas regiões B, C e D.  

 
 

As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são  
a)  branco, branco, branco e branco.  
b)  branco, vermelho, verde e azul.  
c)  amarelo, azul, verde e vermelho.  
d)  branco, azul, verde e vermelho.  
e)  amarelo, vermelho, verde e azul. 

 
06. (UFES) Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será 

visto 
a)  amarelo. 
b)  azul. 
c)  preto. 
d)  violeta. 
e)  vermelho. 

 
07. (UFCE) “Quando dois ou mais raios de luz vindos de fontes diferentes se cruzam, seguem suas trajetórias 

de forma independente, como se os outros não existissem.” Este texto caracteriza: 
a)  O princípio da reversibilidade dos raios de luminosos;           
b)  O princípio da propagação retilínea da luz; 
c)  A refração da luz;           
d)  O princípio da independência dos raios luminosos;            
e)  A polarização da luz. 
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08. (UFF - RJ) Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi 
realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 m, perpendicularmente sobre o chão, em 
duas posições distintas: primeiro em P e depois em Q. A posição P está, exatamente, na vertical que passa 
pela fonte e, nesta posição, não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a 
figura. 

 
Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 (quarenta e nove) vezes menor que a distância entre 
P e Q. A altura H é, aproximadamente, igual a: 
a)  0,49 m 
b)  1,0 m 
c)  1,5 m 
d)  3,0 m 
e)  5,0 m 

 
09. Um professor de Física perguntou a seus alunos como era possível a ocorrência de eclipses. Ele obteve as 

seguintes respostas: 
 

João: O eclipse solar ocorre quando a lua posiciona-se na região de sombra da Terra. Para que o eclipse 
ocorra, os três astros devem estar alinhados. 
 
Lucas: Os fenômenos da sombra e da penumbra explicam a ocorrência dos eclipses. 
 
Aline: O princípio da propagação retilínea da luz possibilita a ocorrência dos eclipses. 
 
Marque a alternativa correta quanto às respostas dadas pelos alunos. 
a)  Os três alunos estão corretos. 
b)  Aline a João estão errados. 
c)  Somente João está errado. 
d)  Lucas é o único correto. 
e)  Os três alunos estão errados. 

 
10. O raio incidente (RI), o raio refletido (RR) e a reta normal à superfície (N) no ponto de reflexão, P, são 

coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são 
congruentes, isto é, têm medidas iguais (i = r)”. Segundo esse enunciado estamos nos referindo às: 
a)  leis da refração 
b)  leis da atração 
c)  leis da gravitação 
d)  leis da reflexão 
e)  leis da trajetória 

 


