
 

 

Tarefa 16 professor Marengão 
 

FRENTE C 
 
01. (UFRR) Um barco emite um sinal de luz para um mergulhador que está submerso a 5 metros da superfície 

da água de um rio. A luz emitida é da cor laranja com frequência de 5,0 × 1014 Hz. Chegando ao 
mergulhador a luz terá: 
a) Frequência igual e velocidade igual que a luz emitida. 
b) Frequência menor e velocidade igual que a luz emitida. 
c) Frequência menor e velocidade maior que a luz emitida. 
d) Frequência igual e velocidade menor que a luz emitida. 
e) Frequência maior e velocidade maior que a luz emitida. 

 
02. (UFGD) Um ponto luminoso, encontra-se imerso na água em uma piscina totalmente limpa, quando visto 

por um observador que esteja fora da piscina (no ar) e que olha com uma inclinação de 45° em relação ao 
eixo normal da superfície da água, é CORRETO afirmar que 
a) o ponto luminoso parecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está. 
b) o ponto luminoso parecerá mais próximo da superfície da água do que realmente está. 
c) o fato de a luz estar mudando de meio não interfere na percepção visual do observador. 
d) a luz não irá conseguir passar da água para o ar. 
e) o ponto luminoso não será percebido pelo observador. 

 
03. (UFU MG) Um pescador, ao observar um peixe dentro da água, sabe que deve atirar com o arpão alguns 

centímetros abaixo da posição do peixe observada por ele, para acertálo. 

 
Isso ocorre porque: 
a) a luz proveniente do peixe que atinge o olho do pescador sofre uma refração ao sair da água e entrar 

no ar 
b) a luz, ao entrar na água, sofre uma dispersão, separando os diferentes comprimentos de onda 

(diferentes cores) de forma a enganar o pescador sobre a posição real do peixe. 
c) a água funciona com uma lente e, portanto, a imagem do objeto nem sempre é real 
d) a água funciona como um espelho côncavo, devido ao movimento ondulatório de sua superfície, 

fazendo com que a imagem seja virtual e não real 
 
04. (ITA SP) Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10,0 m de profundidade. No fundo 

do lago, a lanterna emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo  com a vertical (veja figura). 

 
Considere: tg   sen    e o índice de refração da água n = 1,33. Então, a profundidade aparente h vista 
pelo pescador é igual a: 
a) 2,5 m  
b) 5,0 m  
c) 7,5 m 
d) 8,0 m  
e) 9,0 m 
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05. (UNIMAR SP) Um observador deseja saber qual a profundidade em que se encontra um peixe flutuando 
na água de um tanque. Sabe-se que este observador está olhando exatamente na posição vertical, que o 
índice de refração da água é 1,33, e que a distância aparente é de 3 metros. 
a) a distância real é menor que a distância aparente e vale 2,25 metros; 
b) a distância real é maior que a distância aparente e vale 4,0 metros; 
c) a distância real é menor que a distância aparente e vale 2,5 metros; 
d) a distância real é maior que a distância aparente e vale 3,25metros; 
e) n.d.a. 

 
06. (UFPA/2013) O arco-íris é um fenômeno óptico que acontece quando a luz branca do Sol incide sobre 

gotas esféricas de água presentes na atmosfera. A figura abaixo mostra as trajetórias de três raios de luz, 
um vermelho (com comprimento de onda  = 700 nm), um verde ( = 546 nm) e um violeta ( = 436 
nm), que estão num plano que passa pelo centro de uma esfera (também mostrada na figura). Antes de 
passar pela esfera, estes raios fazem parte de um raio de luz branca incidente.  

 
Analisando as trajetórias destes raios quando passam do meio para a esfera e da esfera, de volta para o 
meio, é correto afirmar que  
a) o índice de refração da esfera é igual ao índice de refração do meio.  
b) o índice de refração da esfera é maior do que o do meio e é diretamente proporcional ao comprimento 

de onda () da luz.  
c) o índice de refração da esfera é maior do que o do meio e é inversamente proporcional ao 

comprimento de onda () da luz.  
d) o índice de refração da esfera é menor do que o do meio e é diretamente proporcional ao comprimento 

de onda () da luz.  
e) o índice de refração da esfera é menor do que o do meio e é inversamente proporcional ao 

comprimento de onda () da luz.  
 
07. (UNITAU SP/2017) A figura a seguir mostra um raio de luz que incide sobre um prisma equilátero com 

um ângulo de incidência de 60 graus. 

 
Sabendo que o raio emergente forma um ângulo de 60 graus com a normal à superficie na outra face do 
prisma, é CORRETO afirmar: 
a) O deslocamento angular é de 60 graus. 
b) O deslocamento angular é nulo. 
c) O deslocamento angular é de 30 graus. 
d) O deslocamento angular é de 90 graus. 
e) O deslocamento angular é de 45 graus. 
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08. (FGV/2018) São dados os índices de refração absolutos (n) dos seguintes meios ópticos: nar = 1,0, 
nágua = 1,3, nvidroc = 1,5, nvidrop = 1,8. Um raio de luz monocromática foi emitido sobre um sistema óptico 
formado por 3 desses meios, obtendo-se a configuração seguinte. I e II são dioptros planos, que separam 
os meios A de B e B de C, respectivamente. 

 
 
A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é 
a) água, vidro p e ar. 
b) ar, vidro c e vidro p. 
c) água, vidro c e vidro p. 
d) vidro c, ar e água. 
e) ar, água e vidro p. 

 
09. (UNESP/2018) Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico proposto por Niels 

Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros da luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser 
observados por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. 
Nesse equipamento, a luz emitida por um gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma um 
estreito feixe que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Essa luz dispersada incide em um 
detector, onde é realizado o registro do espectro. 

 
(Bruce H. Mahan. Química, 1972. Adaptado.) 

O elemento óptico desse espectroscópio pode ser 
a) um espelho convexo. 
b) um prisma. 
c) uma lente divergente. 
d) uma lente convergente. 
e) um espelho plano. 

 
10. (UNIFICADO RJ) Um feixe de luz se propagando pelo ar incide em um cubo de acrílico cuja aresta 

mede 6 cm, fazendo um ângulo de 45° com a superfície desse cubo. O feixe de luz atravessa o cubo e sai 
na face oposta a uma altura h, acima da posição de incidência, como mostra a Figura. 

            
Calcule a distância h em cm. 
a) 3,0 
b) 3,4 
c) 5,1 
d) 6,0 
e) 10,2 


