
 

 
Tarefa 04 – Professora Érika 

 
01. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios 

emergentes: 

 
Essa figura ilustra o fenômeno óptico da: 
a)  dispersão. 
b)  reflexão difusa. 
c)  refração. 
d)  difração. 
e)  reflexão regular. 

 
02. Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor porque: 

a)  refrata a luz incidente. 
b)  reflete a luz azul. 
c)  difrata a luz azul. 
d)  absorve a luz azul. 
e)  emite luz azul. 

 
03. As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê 

na cadeirinha no banco de trás – o espelho retrovisor para bebê. Para que os pais possam ver o filho 
sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do 
carro, o espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, defronte ao bebê. Assim, os pais, 
ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O 
princípio da óptica geométrica que permite que isso seja possível é 

 
a)  refração luminosa. 
b)  dispersão luminosa. 
c)  independência dos raios luminosos. 
d)  reversibilidade dos raios luminosos. 

 
04. (PUC) Um pedaço de tecido vermelho, quando observado numa sala iluminada com luz azul, parece: 

a)  preto 
b)  branco 
c)  vermelho 
d)  azul 
e)  amarelo 
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05. (UEFS) Uma bandeira do Brasil é colocada em um ambiente completamente escuro e iluminada com luz 
monocromática verde. Nessa situação, ela será vista, por uma pessoa de visão normal, nas cores: 
a)  verde e amarela 
b)  verde e branca 
c)  verde e preta 
d)  verde, preta e branca 
e)  verde, amarela e branca. 

 
06. (FCC) Uma sala é iluminada por uma única fonte de luz. A sombra de um objeto projetada na parede 

apresenta uma região de penumbra. Esta observação permite concluir que a fonte de luz: 
a)  tem dimensões maiores que as do objeto; 
b)  tem dimensões menores que as do objeto; 
c)  não é elétrica; 
d)  não é monocromática; 
e)  não é pontual. 

 
07.   

 
 
 
 
 
 
08. (CEFET – PR) Dois espelhos planos fornecem 11 (onze) imagens de um objeto. Logo, podemos concluir 

que os espelhos formam um ângulo de: 
a)  10° 
b)  25° 
c)  30° 
d)  36° 
e)  45° 

 
09. (UEL/PR) Pinhole, do inglês “buraco de agulha”, é uma câmera fotográfica que não dispõe de lentes. 

Consegue-se uma imagem em um anteparo quando a luz proveniente de um objeto atravessa um pequeno 
orifício.  

 
De acordo com os conhecimentos em ótica geométrica e com os dados contidos no esquema acima, 
determine a distância D do orifício da câmera (pinhole) até a árvore.  
a) 2 m.  
b) 4 m.  
c) 40 m.  
d) 50 m.  
e) 200 m. 
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10. (FCMMG/2013) Um “container” de metal usado para transporte de cargas em navios encontra-se fechado 
e o seu interior é completamente escuro. Ele possui um pequeno orifício que está voltado para uma casa, 
como mostrado na figura 1.  

 
Uma pessoa dentro do “Container” verá, projetada na parede oposta ao orifício, uma imagem da casa, 
como na figura 
a) 1.  
b) 2.  
c) 3.  
d) 4 

 


