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Exercício

Em 2013, a sonda Voyager 1 foi o 
primeiro objeto feito pelo homem a 
deixar o sistema solar. Mesmo tendo 
alguns instrumentos desligados para 
economizar energia, a sonda continuará 
a mandar sinais para a Terra até por 
volta de 2020 quando a energia dos 
reatores não será suficiente para 
manter os instrumentos funcionando. 
Os sinais da nave que são enviados para 
a Terra por ondas de rádio cessarão 
após essa data e a sonda continuará seu 
movimento silencioso.

Os sinais de rádio da sonda Voyager 1 
chegam a Terra por que são ondas 
________ e sua velocidade é ______ que a 
velocidade da (o) ______ no vácuo.

Assinale a alternativa correta que 
completa as lacunas da frase a seguir.

a) mecânicas - a mesma - som
b) eletromagnéticas - maior - luz
c) eletromagnéticas - menor - luz
d) eletromagnéticas - a mesma - luz





Exercício

Recentemente, foi anunciada a 

descoberta de um sistema planetário, 

semelhante ao nosso, em torno da 

estrela Vega, que está situada a cerca 

de 26 anos-luz da Terra. Isto significa 

que a distância de Vega até a Terra, 

em metros, é da ordem de:

Considere:

1 ano = 3,2 x 107 segundos.

a) 1017.

b) 109.

c) 107.

d) 105.

e) 103.



Fontes de luz: Primária 
incandescentes



Fonte de luz primária luminescente 
(Fluorescente)



Fonte de luz primária luminescente 
(Fosforescente)



Fonte de luz secundária 



Fenômenos ópticos



A figura representa um raio de luz atingindo uma 

superfície e sofrendo, simultaneamente, reflexão e 

refração. Os ângulos de reflexão e refração são, 

respectivamente, iguais a

a) 30º e 60º.

b) 30º e 30º.

c) 60º e 30º.

d) 60º e 60º.

e) 45º e 30º.



A cor de um corpo por reflexão



A cor de um corpo por reflexão



Filtro (Refração seletiva)



Exercício

É comum aos fotógrafos tirar fotos 

coloridas em ambiente iluminados por 

lâmpadas fluorescentes, que contêm 

uma forte composição de luz verde. A 

consequências desse fato na fotografia 

é que todos os objetos claros, 

principalmente os brancos, aparecerão 

esverdeados. Para equilibrar as cores, 

deve-se usar um filtro adequado para 

diminuir a intensidade da luz verde que 

chega aos sensores da câmera 

fotográfica. 

Na escolha desse filtro, utiliza-se o 

conhecimento da composição das cores-luz 

primárias: vermelho, verde e azul; e das 

cores-luz secundárias: amarelo = vermelho 

+ verde, ciano = verde + azul e magenta = 

vermelho + azul.

Na situação descrita, qual deve ser o filtro 

utilizado para que a fotografia apresente as 

cores naturais dos objetos?

a) Ciano. b) Verde.        c) Amarelo. 

d) Magenta. e) Vermelho.



Faça a leitura do QR code ou acesse http://gg.gg/xerxesCoresPrimarias para ver este vídeo!

http://gg.gg/xerxesCoresPrimarias


Muito Obrigado!


