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Eclipse e Câmara escura
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Fonte de luz extensa



Exercício

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 4,0m 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?
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Eclipse Lunar



Faça a leitura do QR code ou acesse http://gg.gg/XerxesLuaDeSangue para saber mais...

http://gg.gg/XerxesLuaDeSangue


Testando a leitura do QR code...
No dia 27 de julho deste ano de 2018, aconteceu um fenômeno celeste denominado de “Lua de 

Sangue”. Considerado o eclipse lunar com maior duração já ocorrido no século 21, o fenômeno 

acontece devido à luz do Sol, que é refratada pela atmosfera da Terra e chega à superfície da Lua no 

espectro do vermelho (REVISTA GALILEU, 2018). Sobre o fenômeno dos eclipses, a propagação da 

luz e as cores dos objetos, assinale a alternativa CORRETA.

a) O eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, em perfeito alinhamento, 

projetando sua sombra sobre a superfície do planeta.

b) Eclipses são fenômenos que acontecem como consequência imediata do princípio de 

propagação retilínea da luz.

c) O fenômeno da interferência explica a decomposição da luz branca nas diversas cores que 

formam o espectro da luz visível quando essa atravessa a atmosfera terrestre.

d) Dentre as cores visíveis, a vermelha é a que possui maior energia, por isso ela consegue 

atravessar a atmosfera terrestre e atingir a superfície da Lua durante o eclipse.

e) No fenômeno da “Lua de Sangue”, a Lua absorve apenas a frequência do vermelho e reflete as 

demais frequências da luz solar.





Câmara escura



Exercício

Uma pessoa de altura h coloca-se 

diante de uma câmara escura de 

orifício com o intuito de produzir, na 

face oposta ao orifício da câmara, uma 

imagem que corresponda a três 

quartos (3/4) de sua altura.

Sabendo que a câmara escura tem 

profundidade d, qual será a distância 

entre a pessoa e sua imagem?

a) 7d/3

b) 4d/3

c) 4dh/3

d) 3dh/4

e) (4d)/(3h) 



Praticando 
mais...



Exercício

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. Determine

a altura H.



Muito Obrigado!




