
 

 

Tarefa 14 professor Marengão 
 

FRENTE C 
 
01. (Fac. Cultura Inglesa SP) Os esquemas apresentados mostram o que acontece quando um raio de luz 

monocromática, que se propaga no ar, atravessa uma superfície plana de vidro e quando ele passa de uma 
superfície plana de vidro para o ar.  

 

 
O desvio na direção original da trajetória de um raio luminoso, quando transmitido de um meio para outro, 
é causado pelo fenômeno da 
a) reflexão. 
b) difração. 
c) refração. 
d) dispersão. 
e) interferência. 

 
02. (UFRJ) Um raio luminoso que se propaga no ar (nar = 1) incide obliquamente sobre um meio transparente 

de índice de refração n, fazendo um ângulo de 60° com a normal. Nessa situação, verifica-se que o raio 
refletido é perpendicular ao raio refratado, como ilustra a figura. 

 
Calcule o índice de refração n do meio. 

 
03. (Unievangélica GO) A figura a seguir apresenta apenas uma parte de um lápis inserido em um copo 

transparente cheio de água natural. 

 
A visão completa do lápis no copo de água, observado lateralmente, está representada em: 
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04. (UFPel RS) O conhecimento do fenômeno da refração da luz é de fundamental importância para a 
compreensão das bases do funcionamento de alguns instrumentos ópticos. 
Considerando o fenômeno da refração da luz e, tendo um objeto colocado a certa profundidade, dentro da 
água, analise as afirmativas. 
I. Os raios luminosos provenientes do objeto quando passam da água para o ar, aproximam-se da 

normal.  
II. A imagem formada a partir do objeto na água, vista por um observador que está fora da água (no ar), 

é virtual, pois forma-se no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refratados.  
III. O ângulo formado pelo raio incidente e a normal é sempre igual ao ângulo formado entre a normal e o 

raio refratado.  
 

Está(ão) correta(s) 
a) apenas a I e a II.  
b) apenas a I e a III.  
c) apenas a II.  
d) apenas a II e a III.  
e) apenas a III.  

 
05. (ENEM) Devido à sua resistência mecânica, baixa condutividade térmica e transparência à luz, o vidro tem 

sido cada vez mais utilizado na construção civil, aplicado em portas, janelas e telhados. Sua transparência 
é importante porque resulta em uma grande economia da energia elétrica usada na iluminação interna do 
ambiente. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com 
os elétrons dos átomos que compõem o material vítreo. 
A transparência pode ser explicada, considerando-se que a luz 
a) é absorvida pelos elétrons e transformada em calor. 
b) é absorvida pelos elétrons e reemitida em todas as direções. 
c) não é absorvida pelos elétrons e é espalhada em diversas direções. 
d) não é absorvida pelos elétrons e continua seu caminho em trajetórias regulares. 
e) é absorvida pelos elétrons e reemitida de volta pela mesma trajetória de onde veio. 

 
06. (PUC MG) Um bastão de vidro parece quebrado, quando colocado inclinado dentro de um recipiente com 

água conforme o diagrama a seguir. 

 
A melhor explicação para esse fenômeno é: 
a) a luz viaja mais rápido na água que no ar. 
b) a luz é refletida na fronteira ar-água. 
c) a luz é refratada na fronteira ar-água. 
d) a luz é difratada na fronteira ar-água. 

 
07. (UNIMONTES MG) Um raio de luz propagando-se em um meio transparente 1, cujo índice de refração é 

1,5, atinge a superfície de um meio transparente 2, sofrendo reflexão e refração, como mostra a figura a 
seguir. 
Dados: 
sen30° = cos60° = 0,5 ; sen60° = cos30° = 0,87; 
sen45° = cos45° = 0,71; (velocidade da luz no meio1) c1 = 2,00 × 108 m/s 

 
A velocidade da luz, em m/s, no meio transparente 2, é, aproximadamente, 
a) 2,00 × 108. 
b) 2,84 × 108. 
c) 3,00 × 108. 
d) 1,50 × 108. 



Exercícios Complementares 
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08. (UFSC) A  figura  abaixo mostra um lápis de compri-mento AB, parcialmente imerso na água e sendo 
observado por um estudante.   

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. O estudante vê o lápis “quebrado” na interface ar-água, sendo o fenômeno explicado pelas leis da 

reflexão. 
02. O estudante vê o lápis “quebrado”  na interface ar-água, porque o índice de refração da água é maior 

do que o do ar.     
04. O feixe luminoso proveniente  do  ponto  B, ao passar da água para o ar se afasta da normal, sofrendo 

desvio. 
08. O observador vê o lápis  “quebrado” na inter-face ar-água porque a luz sofre dispersão ao passar do ar 

para a água.  
16. O ponto B’, visto pelo observador, é uma ima-gem virtual.  

 
09. (UFLA MG) A figura ao lado mostra um raio de luz monocromática que passa do meio 1 para o meio 2 e 

sofre uma refração. 

 
Considerando i o ângulo de incidência e r o de refração, pode-se afirmar que: 
a) o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. 
b) o meio 1 é mais refringente do que o meio 2. 
c) a velocidade da luz no meio 2 é maior do que no meio 1. 
d) a velocidade da luz é igual em ambos os meios. 
e) o índice de refração n1 do meio 1 é maior do que o do meio 2 n2. 

 
10. (UNICAMP) Considere um lápis enfiado na água, um observador com seu olho esquerdo E na vertical que 

passa pelo ponto P na ponta do lápis e seu olho direito D no plano do lápis e de E. 
E D

P

 
a) Reproduza a figura no caderno de respostas e desenhe os raios luminosos que saem da extremidade P 

e atingem os dois olhos do observador. 
b) Marque a posição da imagem de P vista pelo observador. 

 
 
 


