
 

 

REFRAÇÃO 
 
01. Em relação aos princípios de óptica, julgue as afirmativas abaixo. 

I.  Um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo é refletido 
em uma direção que passa pelo seu foco principal. 

II.  Dizer que um meio é menos refringente que o outro significa dizer que seu índice de refração é maior 
em relação ao anterior. 

III.  A luz monocromática, ao refratar-se, estabelece uma relação constante entre o produto da tangente do 
ângulo – que se forma entre o raio e a normal – e o índice de refração. 

IV.  O ângulo de incidência para que ocorra reflexão interna total é independente dos índices de refração 
dos meios. 

V.  O espelho plano forma imagens virtuais. 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
a) I e III estão corretas. 
b) IV e V estão incorretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) III e IV estão corretas. 
e) I e V estão corretas. 

 
02. Analise o esquema abaixo, que representa a passagem da luz do meio 1 para o meio 2, e assinale a opção 

correta. 

1
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a) v1 < v2 ; 1 > 2 ; f1 = f2  
b) v1 < v2 ; 1 = 2 ; f1 < f2  

c) v1 = v2 ; 1 < 2 ; f1 = f2 
d) v1 > v2 ; 1 > 2 ; f1 = f2 
e) v1 > v2 ; 1 = 2 ; f1 > f2 

 
03. A figura mostra a seção reta de um prisma (imerso no ar) de um material transparente, homogêneo e 

isotrópico e um raio luminoso I, incidindo perpendicularmente sobre a face AB. Informa-se que o raio 
emergente na face BC forma um ângulo de 45º com a normal a esta face, no ponto de emergência. 

 
a) Considerando as informações, demonstre que o índice de refração do material desse prisma em 

relação ao ar é 2 . 
b) Usando o valor aproximado de 2  como 1,414, demonstre que a velocidade da luz dentro do prisma 

será 0,707c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. 
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04. Considere um raio de luz r,  que se propaga no ar e penetra no líquido transparente existente numa cuba,  
conforme está representado no esquema abaixo. 

 
De acordo com as medidas indicadas no esquema,  o índice de refração do líquido em relação ao ar é,  
aproximadamente,  igual a 
a)  0,60     
b)  0,75    
c) 0,80     
d)  1,3    
e)  1,7 

 
05. Uma onda luminosa de freqüência 4,8 . 1014 Hz tem, em certo meio, comprimento de onda 3,0 . 107 m. 

A velocidade dessa luz no meio considerado é, em m/s, 
a)  6,3  1022      
b)  1,6  105     
c)  1,6  107    
d)  7,8  107   
e)  1,4  108 

 
06. Um raio de luz passa de um meio A para um meio B, sendo este de forma semi–circular, conforme a figura 

a seguir. Os índices de refração absolutos dos meios são, respectivamente, nA e nB. Nessas condições, 
assinale o que for correto. 

 

 
01. O meio B é menos refringente que o meio A. 
02. Qualquer raio de luz proveniente de A e que incida na superfície de separação S penetra no meio B. 
04. O índice de refração do meio B, em relação ao meio A, vale  2/3  
08. De acordo com a figura, vale a relação AB nnTPQR  . 

16. O seno do ângulo crítico, para o par de meios A e B, vale  3/3 . 
32. Só poderá haver reflexão total da luz para um raio que, proveniente de B, incida na superfície de 

separação S. 
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07. Quando um raio de luz monocromática, proveniente de um meio homogêneo, transparente e isótropo, 
identificado por meio A, incide sobre a superfície de separação com um meio B, também homogêneo, 
transparente e isótropo, passa a se propagar nesse segundo meio, conforme mostra a ilustração ao lado. 
Sabendo-se que o ângulo  é menor que o ângulo , podemos afirmar que: 

 
a)  no meio A a velocidade de propagação da luz é menor que no meio B. 
b)  no meio A a velocidade de propagação da luz é sempre igual à velocidade no meio B. 
c)  no meio A a velocidade de propagação da luz é maior que no meio B. 
d)  no meio A a velocidade de propagação da luz é maior que no meio B, somente se  é o ângulo limite 

de incidência. 
e)  no meio A a velocidade de propagação da luz é maior que no meio B, somente se  é o ângulo limite 

de refração. 
 
08. A figura mostra a trajetória de um feixe de luz branca que incide e penetra no interior de um diamante. 

luz branca violeta vermelho

face 2face 1

 
Sobre a situação fazem-se as seguintes afirmações: 
I.  A luz branca ao penetrar no diamante sofre refração e se dispersa nas cores que a constituem. 
II.  Nas faces 1 e 2 a luz incide num ângulo superior ao ângulo limite (ou crítico) e por isso sofre reflexão 

total. 
III.  Se o índice de refração absoluto do diamante, para a luz vermelha, é 2,4 e o do ar é 1, certamente o 

ângulo limite nesse par de meios será menor que 30º, para a luz vermelha. 
 
Em relação a essas afirmações, pode-se dizer que: 
a) são corretas apenas I e II. 
b) são corretas apenas II e III. 
c) são corretas apenas I e III. 
d) todas são corretas. 
e) nenhuma é correta. 

 
09. Um disco de raio 2m flutua num líquido de índice de refração desconhecido. Do centro desse disco, desce 

um fio de prumo de comprimento m32 , conforme figura abaixo. Calcule o índice de refração n mínimo do 
líquido, para que o prumo não possa ser visto por nenhum observador acima da superfície. Considere o 
índice de refração do ar n igual a 1. 
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10. Um feixe luminoso, composto por duas radiações monocromáticas de frequências f1 e f2, emerge de um 
cristal para o vácuo, como mostra a figura: 
Dados: sen 30° = cos 60° = 0,50; cos 30° = sen 60° = 0,87 

 
Considerando que a velocidade da luz no vácuo é 3,0 x 108 m / s, calcule a razão entre as velocidades de 
propagação da luz de frequência f1 e da luz de frequência f2 no cristal. 

 
11. Um raio de luz monocromática, vindo do ar, incide com ângulo de incidência "i" na face superior de um 

bloco retangular de vidro, cujo índice de refração para essa luz é 2 . O raio se refrata com ângulo de 
refração r = 30º e atinge a face lateral do bloco, como mostra a figura abaixo. 

 
a) Calcule o ângulo de incidência "i". 
b) Verifique se o raio refratado consegue emergir do bloco de vidro para o ar pela face lateral, 

justificando sua resposta. 
 
12. Dois raios luminosos paralelos, monocromáticos e de mesma freqüência, incidem sobre a superfície de uma 

esfera transparente. Ao penetrar nesta esfera, os raios convergem para um ponto P, formando entre si 
ângulo de 60°, como ilustra a figura. 

x
x

d

d

60 P. .

 
Calcule o índice de refração do material que constitui a esfera. 

 
13. 

a)  Um objeto é colocado a 10cm do vértice de um espelho côncavo, cujo raio de curvatura é 40 cm. A 
imagem é real ou virtual? Explique. Qual o aumento fornecido pelo espelho? 

b)  A figura abaixo representa um feixe luminoso que atravessa um bloco de certo material transparente, 
cujo índice de refração em relação ao ar é n = 1,5. O bloco está imerso no ar. Sendo c = 3,0 x 108 m/s 
a velocidade da luz no ar, determine a velocidade da luz no interior do bloco. 

bloco

ar

ar
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14. O VESTIBULAR É UMA REFRAÇÃO EM NOSSA VIDA Deseja-se medir a velocidade de propagação da luz na 
glicerina e para isto utilizou-se o arranjo mostrado na figura a seguir: 

Glicerina 2

Ar (1)

1

2

 
a)  Calcule o índice de refração da glicerina, sendo dados sen1 = 0,50 e sen2 =0,34. 
b)  Qual o valor da velocidade de propagação da luz na glicerina? Considere a velocidade da luz no ar, 

igual a no vácuo. 
 
15. Um tanque, cuja forma é um cilindro circular reto, de altura igual a 60 3 cm, encontra-se completamente 

cheio de um líquido em repouso, com índice de refração igual a 2 . 

h

H

F

R
 

A uma altura h da superfície do líquido, sobre o eixo que passa pelo centro da base, encontra-se uma fonte 
luminosa pontual F que emite um feixe cônico, de abertura angular 90º, na direção do líquido, conforme 
indicado na figura. Considere h a altura mínima para que: -a região iluminada na superfície livre do líquido 
tenha raio de 40 cm;   -o fundo do tanque fique completamente iluminado. 
Determine: 
a)  o valor de h. 
b)  o raio R da base do cilindro. 

 
16. Uma fonte pontual de luz, colocada no fundo de um recipiente com líquido até uma altura h; produz, na 

superfície do líquido, uma área circular iluminada de raio r. 

r

h

 
a)  Calcule o raio r da área circular iluminada, sendo o índice de refração do ar igual a 1,00, o índice de 

refração do líquido igual a 1,41 e h = 1,00 m. 
b)  O que ocorre com os raios de luz, que atingem a superfície do líquido, fora da área circular iluminada? 

E dentro? Justifique. 
 
17. Temos dificuldade em enxergar com nitidez debaixo da água porque os índices de refração da córnea e das 

demais estruturas do olho são muito próximos do índice de refração da água (nágua=4/3). Por isso usamos 
máscaras de mergulho, o que interpõe uma pequena camada de ar (nar=1) entre a água e o olho. Um 
peixe está a uma distância de 2,0 m de um mergulhador. Suponha o vidro da máscara plano e de 
espessura desprezível. 
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Calcule a que distância o mergulhador vê a imagem do peixe. Lembre-se que para ângulos pequenos 
sen(a) »  tan(a). 

 
18. Uma pequena esfera de material sólido e transparente é utilizada para produzir, a partir de um pulso de luz 

laser, vários outros pulsos. A esfera, de raio r=2,2cm, é espelhada, exceto em uma pequena região (ponto 
A). Um pulso de luz, de pequena duração, emitido pelo laser, segue a trajetória R0, incidindo em A com 
ângulo de incidência de 70°. Nesse ponto, o pulso é, em parte, refletido, prosseguindo numa trajetória R1, 
e, em parte, refratado, prosseguindo numa trajetória R2 que penetra na esfera com um ângulo de 45° com 
a normal. Após reflexões sucessivas dentro da esfera, o pulso atinge a região A, sendo em parte, 
novamente refletido e refratado. E assim sucessivamente. Gera-se, então, uma série de pulsos de luz, com 
intensidades decrescentes, que saem da esfera por A, na mesma trajetória R1.  
Considere sen70°=0,94 ; sen45°=0,70.  

 

R1

r

R2

R0
Laser

A

 
 

 
Nessas condições, 
a)  Represente, na figura da folha de respostas, toda a trajetória do pulso de luz dentro da esfera. 
b)  Determine, em m/s, o valor V da velocidade de propagação da luz no interior da esfera. 
c)  Determine, em segundos, a separação (temporal) ∆t, entre dois pulsos sucessivos na trajetória R1. 

 
19. Uma pequena pedra repousa no fundo de um tanque de x m de profundidade. Determine o menor raio de 

uma cobertura circular, plana, paralela à superfície da água que, flutuando sobre a superfície da água 
diretamente acima da pedra, impeça completamente a visão desta por um observador ao lado do tanque, 
cuja vista se encontra no nível da água. Justifique. Dado: índice de refração da água nw = 4/3.  

 
20. Há atualmente um grande interesse no desenvolvimento de materiais artificiais, conhecidos como 

metamateriais, que têm propriedades físicas não convencionais. Este é o caso de metamateriais que 
apresentam índice de refração negativo, em contraste com materiais convencionais que têm índice de 
refração positivo. Essa propriedade não usual pode ser aplicada na camuflagem de objetos e no 
desenvolvimento de lentes especiais. 

 
 

a)  Na figura é representado um raio de luz A que se propaga em um material convencional (Meio 1) com 
índice de refração n1 = 1,8 e incide no Meio 2 formando um ângulo θ1 = 30º com a normal. Um dos 
raios B, C, D ou E apresenta uma trajetória que não seria possível em um material convencional e que 
ocorre quando o Meio 2 é um metamaterial com índice de refração negativo. Identifique este raio e 
calcule o módulo do índice de refração do Meio 2, n2, neste caso, utilizando a lei de Snell na forma: 
│n1│senθ1 = │n2│senθ2. Se necessário use 7,13  e  4,12  . 
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b) O índice de refração de um meio material, n, é definido pela razão entre as velocidades da luz no 

vácuo e no meio. A velocidade da luz em um material é dada por 



1

v , em que ε é a 

permissividade elétrica e μ é a permeabilidade magnética do material. Calcule o índice de refração de  

um material que tenha 
2

2
11

Nm

C
100,2   e 

2

2
6

C

Ns
1025,1  . A velocidade da luz no vácuo é c = 3,0 × 

108 m/s. 
 

GABARITO: 
01. e 
 
02. d 
 
03.  

a) n = 2 ;  
b) c = 0,707c 

 
04. d  
 
05. e 
 
06. ECECCC 
 
07. c 
 
08. d 
 
09.  

3

32
n   

 
10. 0,87 
 
11.  

a) 45o 
b) O raio refratado não emerge para o ar pela face lateral pois i = 60o > L = 45o 

 
12. Usando a lei de Snell, com os valores dos ângulos obtidos da geometria da figura, n = (sen 60°) / (sen 

30°)   
n = ( 3 / 2) � (1 / 2)   

 
13.  

a) A imagem é formada pelo prolongamento dos raios, e portanto virtual. A = 2; 
b) vbloco = 2,0.108m/s 

 
14.  

a) 1,47 
b) 2,04 . 108m/s 

 
15.  

a) 40cm 
b) 100cm 

 
16.  

a) r  1;  
b) Fora do círculo iluminado, os raios de luz serão refletidos porque o índice de refração do líquido (nliq) é 

maior que o índice de refração do ar (nar), ou seja, nliq > nar. Portanto, ocorre reflexão total. Dentro do 
círculo iluminado, os raios são refratados normalmente, afastando-se da normal. 

 
17. d‘=1,5m 
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18 
a) 

 
b) 2,2 . 108m/s 

c) 5,5 . 10–10s aproximadamente 
 
19.  

R = 
7

x73 m 

 
20.  

a) O raio E  representa a trajetória do raio de liz quando o meio 2 é um metamaterial. 
|n2| =  1,28 

b) n = 1,5 
 


