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ASSUNTO: Reflexão da luz  SÉRIE– 2 – MATÉRIA–  Física – PROF. Wesley 

 
Exercícios 

 
01. A reflexão da luz é o retorno dos raios de luz quando atingem uma superfície de separação entre dois meios. 

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 
b) O ângulo de incidência é menor que o ângulo de reflexão. 
c) O ângulo de reflexão não depende do ângulo de incidência. 
d) O ângulo de incidência é maior que o ângulo de reflexão. 

 
02. A figura mostra uma lâmpada retilínea, de comprimento 90 cm, fixa horizontalmente no teto de uma sala, 200 

cm acima da superfície plana e horizontal de uma mesa. Um disco circular opaco foi colocado horizontalmente 
entre a lâmpada e a mesa, a 180 cm da lâmpada, sendo esta a maior distância para que ele não projete sombra 
sobre a mesa. A reta r, mostrada na figura, é vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do 
disco. 

 
 
a) Calcule o diâmetro do disco, em centímetros. 
b) Considere que o disco seja substituído por uma lente delgada, esférica e convergente, cujo eixo principal 

coincida com a reta r. Sabendo que essa lente foi colocada em uma posição em que projeta, sobre a superfície 
da mesa, uma imagem nítida da lâmpada quatro vezes menor que ela, calcule a distância focal da lente, em 
centímetros. 

 
03. Um objeto luminoso e linear é colocado a 20 cm do orifício de uma câmara escura, obtendo-se em sua parede do 

fundo, uma figura projetada de 8 cm de comprimento. O objeto é, então, afastado, sendo colocado a 80 cm do 
orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é: 
a) 32 cm 
b) 16 cm 
c) 2 cm 
d) 4 cm 
e) 10 cm 

 
04. Considere as afirmações abaixo, sobre o sistema Terra-Lua. 

I. Para acontecer um eclipse lunar, a Lua deve estar na fase Cheia. 
II. Quando acontece um eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua. 
III. Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo no mesmo tempo 

em que gira em torno da Terra. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
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05. Eclipses são fenômenos naturais, nos quais um corpo extenso como a Lua ou a Terra bloqueia a passagem dos 
raios solares quando Sol, Terra e Lua se encontram alinhados espacialmente. No exato momento de um eclipse 
total da Lua, uma pessoa que estivesse em nosso satélite natural, justamente na face voltada para nosso planeta, 
presenciaria de lá, o que, na Terra, seria 
a) um eclipse total do Sol. 
b) um eclipse parcial da Lua. 
c) um eclipse parcial do Sol. 
d) uma visão do Sol sem eclipse. 

 
06. A imagem formada em uma câmara escura tem 5,0cm de altura quando o objeto está situado a 10,0m da parede 

com orifício. Para que o tamanho da imagem se reduza para 2,0cm, o objeto deverá ser afastado da posição 
inicial uma distância, em m, igual a 
01. 35 
02. 30 
03. 25 
04. 20 
05. 15 

 
07. Com base nos princípios da óptica geométrica, analise as afirmativas abaixo. 

I. Na reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão contidos no mesmo plano que a reta normal, portanto 
são congruentes.  

II. Quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer reflexão, absorção e refração. 
III. Ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Este fenômeno 

é descrito pelo Princípio da Independência dos Raios Luminosos.  
IV. A faixa de frequência de ondas capaz de sensibilizar o olho humano é denominada de espectro visível.  
V. Podemos considerar que a “sombra” de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria 

nuvem, devido aos raios solares serem aproximadamente paralelos. 
 

É CORRETO afirmar que 
a) apenas II, IV e V são verdadeiras.  
b) apenas II e III são verdadeiras.  
c) apenas III e V são verdadeiras.  
d) apenas I, II, III e VI são verdadeiras.  
e) apenas III e IV são verdadeiras. 

 
08. Quando um objeto O é colocado a uma distância d de uma câmara escura, forma-se uma imagem de altura i. 

 

O mesmo objeto é aproximado 6 m desta mesma câmara e nota-se a formação de uma imagem de altura 3 i. 
 

O valor de d, em metros, é 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
e) 15. 

 
09. Por que vemos os objetos? O que é a luz? Essas e outras questões motivaram vários filósofos e físicos a dedicarem 

parte de suas vidas à investigação dos fenômenos relacionados à Luz. Sobre os fenômenos luminosos e as 
propriedades da luz, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) É a reflexão difusa da luz que permite que pessoas situadas em posições diferentes enxerguem um mesmo 

objeto. 
b) O eclipse lunar ocorre sempre quando a Lua está em sua fase “nova”. 
c) Os fenômenos que explicam a formação de um arco-íris são a refração e a difração da luz, respectivamente. 
d) A difração é o fenômeno que permite às ondas atravessar fendas ou contornar obstáculos. Esse fenômeno 

também ocorre com a luz. 
 
10. Ao chegar à festa de aniversário de sua melhor amiga, Camilla observou que a iluminação do salão principal era 

feito com lâmpadas de cor amarela. Não encontrando a protagonista da festa, vai a outro salão, que chamaremos 
de salão primavera, e observa que a iluminação ali era feita com lâmpadas de cor verde. Também não encontrando 
sua amiga, vai agora à sua procura no salão verão, e ver que a iluminação é feita com lâmpadas de cor azul. No 
primeiro salão, Camilla viu seu vestido preto e amarelo, no segundo salão, preto, e no terceiro salão preto e azul. 
 

Nestas condições, qual seria a visualização de Camilla se tivesse seu vestido iluminado por luz na cor branca? 
a) Azul e verde. 
b) Preto e azul. 
c) Preto e verde. 
d) Amarelo e azul. 
e) Amarelo e verde. 
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11. Uma placa retangular de alumínio tem dimensões 40cm x 15cm. Através de um fio que passa pelo seu baricentro, 
ela é presa ao teto de um quarto, permanecendo horizontalmente a 1,5m do assoalho e a 50cm do teto. Bem 
junto ao fio, no teto, há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões desprezíveis. 
 
Com base nessa informação, é correto afirmar que a área da sombra projetada pela placa é igual, em m2, a 
a) 0,96  
b) 0,88  
c) 0,82  
d) 0,77 
e) 0,69 

 
12. A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de altura projeta, no chão 

horizontal, uma sombra de comprimento 6,0 m. 
 

Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra quando se 
encontra a quantos metros do muro? 
a) 2,0 
b) 2,4 
c) 1,5 
d) 3,6 
e) 1,1 

 
13. Os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado apenas por duas lâmpadas puntiformes 

penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal, apoiada 
no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical (o plano da figura), que contém 
as lâmpadas e que passa pelo centro da mesa. 

 

 
 
Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, pode-se 
afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se, respectivamente, em regiões de 
a) sombra e de penumbra. 
b) sombra e de sombra. 
c) sombra e iluminada pelas duas lâmpadas. 
d) penumbra e iluminada pelas duas lâmpadas. 
e) penumbra e de penumbra. 

 
14. Posicione-se de frente para a Lua. Em seguida, coloque um lápis em frente a seu olho, a uma distância suficiente 

para que o diâmetro do lápis bloqueie totalmente a imagem da Lua. Considere que o diâmetro do lápis é igual a 
7mm, que a distância do olho até o lápis é de 75cm e que a distância da Terra à Lua é de 3105km. 
 
Utilizando somente estes dados, pode-se estimar que: 
a) O brilho da Lua corresponde ao brilho de uma estrela de 1ª magnitude. 
b) O perímetro da Lua mede aproximadamente 21000 km. 
c) A órbita da Lua é circular. 
d) O diâmetro da Lua é de aproximadamente 3500 km. 
e) A Terra não possui a forma esférica, mas apresenta achatamento nos polos. 

 
15. 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 
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16. Para medir distâncias utilizando-se das propriedades geométricas da luz, um estudante providencia uma caixa 
cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no centro de uma das faces e 
substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta o orifício para uma porta 
iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, projetada sobre a folha de papel vegetal. 
Sabendo-se que a altura da imagem observada da porta é 14 cm e que a altura da porta é 2,15 m, conclui-se 
que a distância aproximada, em metros, entre o orifício da caixa e a porta é: 
a) 0,9.   b) 1,8.    c) 2,5.    d) 3,5.    e) 4,8. 

 
17. Pinhole, do inglês “buraco de agulha”, é uma câmera fotográfica que não dispõe de lentes. Consegue-se uma 

imagem em um anteparo quando a luz, proveniente de um objeto, atravessa um pequeno orifício. 
 

De acordo com os conhecimentos em ótica geométrica e com os dados contidos no esquema a seguir, determine 
a distância D, do orifício da câmera (pinhole) até a árvore. 

 

 
 
a) 2 m.  b) 4 m.   c) 40 m.   d) 50 m.   e) 200 m. 

 
18. Para riscar uma circunferência de 3,5m de diâmetro no piso horizontal e plano em um galpão de pouca 

luminosidade natural, um engenheiro fixou uma lanterna a uma altura Y, apontando-a para o piso. Para conseguir 
realizar sua tarefa, colocou entre a fonte luminosa e o piso um disco opaco paralelo ao solo de 70,0cm de diâmetro, 
a 4,0 m do piso, para que ele pudesse ver a sombra da circunferência do disco opaco no solo do galpão igual a 
circunferência que deseja riscar. Qual a altura Y em que ele colocou a fonte pontual luminosa, em metros? 
a) 5,0   b) 5,5    c) 6,0    d) 6,5    e) 7,0 

 
19. Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte 

experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 m, perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas: 
primeiro em P e depois em Q. A posição P está, exatamente, na vertical que passa pela fonte e, nesta posição, 
não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura. 

 

 
 

Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 (quarenta e nove) vezes menor que a distância entre P e 
Q. 
A altura H é, aproximadamente, igual a: 
a) 0,49 m 
b) 1,0   m  
c) 1,5   m 
d) 3,0 m 
e) 5,0 m 

 
20. Às 18h, uma pessoa olha para o céu e observa que metade da Lua está iluminada pelo Sol. Não se tratando de 

um eclipse da Lua, então é correto afirmar que a fase da Lua, nesse momento: 
a) só pode ser quarto crescente. 
b) só pode ser quarto minguante. 
c) só pode ser lua cheia. 
d) só pode ser lua nova. 
e) pode ser quarto crescente ou quarto minguante. 

 
21. Quando o Sol está o pino, uma menina coloca um lápis de 7,0x10–3m de diâmetro, paralelamente ao solo, e 

observa a sombra dele formada pela luz do Sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está 
próximo ao solo mas, à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde a nitidez até desaparecer, restando 
apenas a penumbra. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é de 14x108m e a distância do Sol á Terra é de 15x1010m, 
pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de: 
a) 1,5m   b) 1,4m   c) 0,75m   d) 0,30m   e) 0,15m 

 


