
 

 

Tarefa 06 – Professora Erika 
 
01. Observe a figura. o 30 o 70  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. 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. 

 
 
04. (UERJ) Uma garota, para observar seu penteado, 

coloca-se em frente a um espelho plano de 
parede, situado a 40 cm de uma flor presa na 
parte de trás dos seus cabelos. Buscando uma 
visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela 
segura, com uma das mãos, um pequeno 
espelho plano atrás da cabeça, a 15cm da flor. A 
menor distância entre a flor e sua imagem, vista 
pela garota no espelho de parede, está próxima 
de 

 
 
05. (ITA/SP) Quando um homem se aproxima 

diretamente de um espelho plano com velocidade 
de 1,2 m/s, ele  
a) se afasta de sua imagem com velocidade de 

1,2 m/s.  
b) se aproxima de sua imagem com velocidade 

de 1,2 m/s.  
c) se aproxima de sua imagem com velocidade 

de 2,4 m/s.  
d) mantém uma distância constante de sua 

imagem. 
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06. (CESGRANRIO) A vigilância de uma loja utiliza 
um espelho convexo de modo a poder ter uma 
ampla visão do seu interior. A imagem do interior 
dessa loja, vista através desse espelho, será  
a) real e situada entre o foco e o centro da 

curvatura do espelho.  
b) real e situada entre o foco e o espelho.  
c) real e situada entre o centro e o espelho.  
d) virtual e situada entre o foco e o espelho.  
e) virtual e situada entre o foco e o centro de 

curvatura do espelho. 
 
07. Um estudante colocou uma caneta a uma 

distância relativamente grande de uma colher 
bem polida e observou o tipo de imagem que 
aparecia na parte interna da colher. A imagem 
que ele viu, comparada com a caneta, era  
a) maior, direta e virtual.  
b) maior, invertida e real.  
c) menor, invertida e virtual.  
d) menor, direta e real.  
e) menor, invertida e real. 

 
08. (UNAERP) Um espelho usado por esteticistas 

permite que o cliente, bem próximo ao espelho, 
possa ver seu rosto ampliado e observar detalhes 
da pele. Esse espelho é 
a) côncavo.  
b) convexo.  
c) plano.  
d) anatômico. 

 
09. (PUC) Um espelho esférico projetou sobre um 

anteparo uma imagem real do mesmo tamanho 
que o objeto. Nessas condições, é CORRETO 
afirmar que  
a) o espelho é côncavo, o objeto está sobre o 

centro de curvatura, e a imagem é invertida.  
b) o espelho é côncavo, o objeto está entre o 

centro de curvatura e o foco, e a imagem é 
invertida.  

c) o espelho é côncavo, o objeto está sobre o 
foco, e a imagem é direita.  

d) o espelho é convexo, o objeto está entre o 
centro de curvatura e o foco, e a imagem é 
direita.  

e) o espelho é convexo, o objeto está sobre o 
centro de curvatura, e a imagem é invertida. 

 

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 

 


