
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Erika 
 
01. (UNIRIO) 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. 

 
02. (UFRN) Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. 

Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. 
Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai 
desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu 
vestido como sendo 
a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o vestido. 
b) preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha. 
c) de cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores. 
d) vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente. 

 
03. 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. 

 
04. Como podemos definir um espelho plano? 

a) É uma superfície ondulada sem polimento, onde os raios de luz, ao incidirem, são absorvidos. 
b) É uma superfície metálica muito bem polida onde raios de luz, ao incidirem sobre ela, são refletidos. 
c) São raios de luz incidentes cuja reta normal está contida em um mesmo plano. 
d) São superfícies curvas onde vemos a formação da imagem de um objeto. 
e) São superfícies planas opacas. 

 
05. Das alternativas abaixo, marque a opção que contém pelo menos duas características da imagem de um 

objeto, fornecida por um espelho plano. 
a) imagem virtual e direita 
b) imagem real e virtual 
c) imagem direita e invertida 
d) imagem menor e real 
e) imagem invertida e maior 
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06. Veja a figura abaixo e marque a alternativa que representa a imagem formada pelos objetos (letra N e 
relógio) quando colocado diante de um espelho plano. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 
d) 

 

e)   

 
07. (UNIFOR - adaptada) O ângulo entre dois espelhos planos é de 20°. Um objeto de dimensões 

desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de 
espelhos. A quantidade de imagens formadas pela conjugação desses espelhos será igual a: 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 17 
e) 18 

 
08. (Mackenzie) Um objeto extenso de altura h está fixo e disposto frontalmente diante de uma superfície 

refletora de um espelho plano, a uma distância de 120,0 cm. Aproximando-se o espelho do objeto em uma 
distância de 20,0 cm, a imagem conjugada, nessa condição, encontra-se distante do objeto em: 
a) 100,0 cm 
b) 120,0 cm 
c) 200,0 cm 
d) 240,0 cm 
e) 300,0 cm 
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09. Um homem tem 1,80m de altura. A relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura 
através de um orifício, quando o indivíduo se encontra, respectivamente, às distâncias de 48m e 72m será 
de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 3,5                            
b) 3,0                                
c) 2,5                                     
d) 2,0                               
e) 1,5 

 
10. Um menino de 1,5 m de altura produz uma sombra de 50 cm. No mesmo instante, um prédio próximo ao 

menino produz uma 

 
 

sombra de 20 m. A altura do prédio, em metros, é 
 


