
A impressão deste material não é obrigatória. 

Óptica Geométrica - Refração 8º ANO – FÍSICA – GIRÃO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
Dessa vez nossa lista quinzenal tem por objetivo lembrar (ou apresentar pela primeira vez) o formato 

das nossas provas discursivas. Então, ao contrário das questões do padrão ENEM, em que haveria um 
conjunto de opções para você escolher a única correta, agora você vai escrever com suas palavras toda a 
resposta. Não tem necessidade de se alongar muito, mas também é importante que suas respostas tenham 
início, meio e fim, um raciocínio completo, para que seja possível atribuir uma pontuação parcial caso você 
não tenha acertado. Vamos lá? 
 

As figuras a seguir ilustram um dioptro curvo, visto em 3D, além de um desenho esquemático 
mostrando como seria a utilização desse dioptro na fabricação de um par de óculos. 
 

               
 

A espessura do dioptro está bem exagerada nos óculos, mas essencialmente é isso que temos nas 
nossas lentes. Infelizmente, é muito complicado ficar desenhando os dioptros assim em 3D, então optamos 
por desenhar somente a vista lateral do dioptro, nesse caso, um dioptro biconvexo (com duas faces 
convexas). 

 
 
À luz dos assuntos apresentados na aula em vídeo, faça o que se pede a seguir. 
 

01. Num dioptro curvo, o eixo principal é uma linha sobre a qual um raio de luz atravessa o dioptro sem 
sofrer desvio. Faça um desenho mostrando o eixo principal do dioptro biconvexo mostrado. Explique 
por que não há desvio nesse caso. 

 
02. Agora desenhe um raio de luz paralelo ao eixo principal incidindo sobre uma das faces do dioptro. No 

seu desenho mostre a reta tangente, a reta normal e a trajetória desse raio de luz dentro do dioptro, 
admitindo que a luz seja mais lenta no dioptro do que no ar. 

 
03. Desenhe, por fim, a trajetória do raio de luz depois que ele sai do dioptro e volta para o ar. Não se 

esqueça que é essencial desenhar a nova reta tangente e a nova reta normal nesse caso também. 
Como se chama o ponto de intersecção desse raio de luz com o eixo principal? 


