
 

 

Tarefa 12 – Professora Erika 
 

01. (UFRR) As fibras ópticas são fios extremamente finos, flexíveis e transparentes. São constituídas 
geralmente por náilon ou vidro. Quando um sinal luminoso é lançado nesses fios, a luz percorrerá a 
estrutura com velocidade próxima à que desenvolve no vácuo e, ao se chocar com a superfície de 
separação vidro/ar, não sofrerá refração, pois, o ângulo de incidência do raio de luz será sempre superior 
ao do ângulo limite, devido à espessura mínima do fio. Como consequência, haverá o fenômeno indicado 
corretamente na alternativa: 
a) difusão; 

b) interferência; 

c) dispersão; 
d) refração; 
e) reflexão total. 

 
02. Determinado raio de luz incide sobre a superfície de separação de dois meios com diferentes índices de 

refração. Sabendo que o raio de luz movimenta-se no sentido do maior para o menor índice de refração e 

que os valores dos índices de refração dos meios em questão são 2,5 e 3,5, determine, aproximadamente, 
o valor do ângulo limite. 
a) 46° 
b) 40° 
c) 36° 
d) 30° 

e) 28° 
 
03. Analise as seguintes afirmações a respeito da reflexão total da luz: 

 
I. A reflexão total ocorre sempre que o ângulo de incidência da luz é maior que o ângulo limite, na 

passagem da região de maior para a de menor índice de refração; 
II. A reflexão total ocorre sempre que o ângulo de incidência da luz é maior que o ângulo limite, na 

passagem da região de menor para a de maior índice de refração; 
III. O ângulo limite sempre é igual a 90°; 
IV. O núcleo de uma fibra óptica é a região de maior índice de refração. 
 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e III 
b) II, III e IV 

c) I, II e IV 
d) I e IV 
e) I e II 

 

04. Uma lente esférica delgada pode ser convergente ou divergente. Essa propriedade óptica depende: 
a) somente do índice de refração do meio externo à lente. 

b) exclusivamente dos raios de curvatura das duas faces da lente. 
c) do formato da lente, do seu índice de refração e do índice de refração do meio em que ela se encontra. 
d) apenas da diferença entre o seu índice de refração e o índice de refração do meio. 
e) somente do comprimento de onda da luz incidente. 

 
05. (Unaerp) Uma bolha de ar imersa em vidro apresenta o formato da figura. Quando três raios de luz 

paralelos a atingem, observa-se que seu comportamento óptico é de uma: 

 
 

a) lente convergente. 
b) lente divergente. 
c) lâmina de faces paralelas. 
d) espelho plano. 

e) espelho convexo. 
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06. 

 
 
07. 

 

 



Exercícios Complementares 
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08. 

 
 

09. A fibra ótica é muito utilizada nas telecomunicações para guiar feixes de luz por um determinado trajeto. A 
estrutura básica dessas fibras é constituída por cilindros concêntricos, com índices de refração diferentes, 
para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total. O centro da fibra é denominado de núcleo, e tem 
índice de refração n1 e a região externa é denominada de casca, com índice de refração n2. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta que completa as lacunas a seguir. Para ocorrer o fenômeno da reflexão 
interna total numa fibra ótica, o ângulo crítico de incidência da luz em relação à direção normal é 

_________ 90°, e n1 deve ser _________ n2.  
a) menor do que - menor que  

b) menor do que - maior que  
c) igual a - menor que  
d) igual a - maior que 



 
 

 
4 

10. 

 


