
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Erika 
 
Resoluções 
 
01. D 

A parte azul da bandeira possui a capacidade de refletir somente luz azul. Sendo assim, ao ser iluminada 
com luz amarela, ela é percebida na cor preta. Já a parte branca da bandeira reflete todas as cores, então, 
ela é vista com a cor amarela. 

 
02. B 

O vestido, quando observado na luz branca (policromática), é visto com a cor vermelha. Sendo assim, 
podemos compreender que ele reflete somente a luz vermelha, absorvendo as demais. Ao iluminar o 
vestido com luz verde, ele absorverá a radiação, assim, o público irá percebê-lo na cor preta. 

 
03. D 

Falso – O princípio da propagação retilínea da luz explica a ocorrência dos eclipses. 
Verdadeiro. 
Falso – Quando um objeto opaco é posto diante de uma fonte de luz extensa, pode-se perceber a 
formação de sombra e penumbra. 
Verdadeiro. 

 
04. B 

Podemos definir um espelho plano como sendo uma superfície metálica muito bem polida. Geralmente, 
usa-se uma placa de vidro onde é depositada uma camada bem fina de prata ou alumínio numa das faces. 

 
05. A 

Como resposta bastava a alternativa conter duas das cinco características a seguir: 
- imagem virtual, imagem direita, imagem simétrica, imagem de mesmo tamanho do objeto. 

 
06. C 

Para obter a imagem de qualquer objeto diante de um espelho plano, basta traçar por ele, 
perpendicularmente ao espelho, retas e marcar simetricamente o ponto imagem. Sendo assim, temos: 

 
07. D 

Basta utilizarmos a fórmula que calcula o número de imagens formadas de acordo com o ângulo formado 
entre os espelhos, observe: 

 
De acordo com o enunciado, o ângulo entre os espelhos é de 20º, portanto, faremos o seguinte cálculo: 

 
Com o cálculo anterior, descobrimos que, ao todo, são formadas 17 imagens, desse modo, a alternativa 
correta é a de letra D. 
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08. C 
Inicialmente, o objeto encontrava-se a 120,0 cm do espelho, depois de aproximado em 20,0 cm, sua 
distância em relação ao espelho passa a ser de 100,0 cm. Como sabemos, o objeto e sua imagem estão a 
mesma distância da superfície do espelho, portanto, a distância entre eles é de 200,0 cm. 

09.  

 
 
10. D 

Dados  —  h = 1,5 m  —   d = 50 cm = 0,5 m  —  D = 20 m  —  semelhança de triângulos  —  H/h=D/d  —
  H/1,5=20/0,5  — H=60m  

 


