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01. No mundo artístico as antigas “câmaras escuras” voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa 

fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício à do 
orifício fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da 
caixa, como mostra a figura. 
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Suponha que um objeto de 3 m de altura esteja a uma distância de 5 m do orifício, e que a distância entre 
as faces seja de 6 cm. Calcule a altura h da imagem. 

 
02. Um pai, desejando brincar com seu filho com a sombra de um boneco projetada na parede, acende uma 

lâmpada, considerada uma fonte de luz puntiforme, distante 2 metros do boneco e 6 metros da parede na 
qual a sombra será projetada. 
Admitindo que a altura do boneco seja igual a 20 cm, qual a altura da sombra projetada na parede? Faça 
um desenho, na folha de respostas, representando os raios de luz a partir da lâmpada até a parede e 
indicando a posição do boneco e a região de sombra. 

 
03. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou cena em 

um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da “Azurra” (azul e branca) que foi 
iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira 
apareceu: 
a) verde e branca. 
b) verde e amarela. 
c) preta e branca. 
d) preta e amarela. 
e) azul e branca. 

 
04. Os objetos A e B, quando iluminados pela luz solar, apresentam, respectivamente, as cores vermelha e 

branca. Esses objetos, ao serem iluminados somente pela luz de uma lâmpada de sódio, que emite apenas 
a luz monocromática amarela, serão vistos, respectivamente, com as cores: 
a) vermelha e branca. 
b) laranja e amarela. 
c) vermelha e preta. 
d) preta e amarela. 
e) branca e preta. 

 
05. Três feixes de luz, de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura 

abaixo. 
 

 
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, branco. 
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b) branco, vermelho, verde, azul. 
c) amarelo, azul, verde, vermelho. 
d) branco, azul, verde, vermelho. 
e) amarelo, vermelho, verde, azul. 

 
06. 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. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 
07. Um observador A, olhando num espelho, vê um outro observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele 

verá o observador A. Este fato é explicado pelo: 
a) princípio da propagação retilínea da luz. 
b) princípio da independência dos raios luminosos. 
c) princípio de reversibilidade dos raios luminosos. 
d) princípio da reflexão. 
e) princípio da refração. 

 
08. Em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observado, numa faixa ao sul do Brasil, o último 

eclipse solar total do milênio. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela 
participação de três corpos alinhados: um anteparo, uma fonte e um obstáculo. 
a) Quais são os três corpos do Sistema Solar envolvidos nesse eclipse? 
b) Desses três corpos, qual deles faz o papel de anteparo? De fonte? De obstáculo? 

 
09. A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática.  
 

 

 
 

Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte I branca, a parte II azul, a parte III 
amarela e a parte IV verde.  
Se a bandeira for iluminada por luz monocromática amarela, a mesma pessoa verá, provavelmente,  
a) a parte I amarela e a II preta.  
b) a parte I amarela e a II verde.  
c) a parte I branca e a II azul.  
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d) a parte I branca e a II verde.    
 
10. 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. 

 
 


