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DIÓPTROS E PRISMAS ÓPTICOS 
 
Q.01 - Há situações do dia a dia em que a luz não consegue 
atravessar a superfície de separação entre dois meios, apesar de 
estes serem transparentes. Ou seja, não se vê o fenômeno de 
refração da luz. A esse fenômeno damos o nome de reflexão total. 
Seguem abaixo algumas consequências da reflexão total da luz: 
- A miragem é comum quando viajamos em estradas longas e 
retas. Temos a impressão de que a superfície do asfalto está 
molhada. 
- As fibras ópticas são feitas de vidro ou de plástico e possuem 
paredes extremamente lisas. Por esse motivo, a fibra óptica é um 
condutor de luz. Essa tecnologia é amplamente utilizada na 
medicina e nas telecomunicações. 
 
Sobre a reflexão total da luz, são feitas algumas afirmações: 
I. Para haver reflexão total interna da luz, é necessário que a luz 

se propague de um meio mais denso para um meio menos 
denso. 

II. Para haver reflexão total interna da luz, é necessário que o 
ângulo de incidência seja superior ao ângulo limite de 
incidência. 

III. A reflexão interna total independe do ângulo de incidência do 
raio de luz no interior da fibra de vidro. 

IV. Quando a luz passa do ar ( n = 1) para a água (1,33), existe um 
ângulo de incidência para o qual ocorre a reflexão total. 

 
É(São) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões) contida(s) em: 
A) IV, apenas  B) I e II, apenas C) II e III, apenas 
D) I , III e IV, apenas E) I, II e III, apenas 
 
Q.02 - Sobre o fenômeno da refração luminosa, é correto afirmar: 
01) O desvio sofrido por uma onda luminosa em que há refração 
para um meio depende, exclusivamente, das propriedades ópticas 
desse meio. 
02) A reflexão total só ocorre quando o feixe de luz passa do meio 
mais refringente para o menos refringente. 
03) No fenômeno de refração, o feixe de luz refratado sempre se 
aproxima do normal. 
04) O ângulo limite de refração se forma sempre no meio menos 
refringente. 
05) A reflexão total explica o fenômeno da posição aparente dos 
astros. 
 
Q.03 - Em um dia de verão, um atleta decide mergulhar em uma 
piscina de profundidade igual a Hp. Antes de mergulhar, ele 
visualiza a piscina, avalia a profundidade e conclui que, 
aparentemente, ela é igual a Ha. Com base nesta observação, 
assinale a alternativa correta. 
A) Ha  Hp, pois o índice de refração da água é menor do que o do 

ar. 
B) Ha  Hp, pois o índice de refração da água é maior do que o do 

ar. 
C) Ha  Hp, pois o índice de refração da água é maior do que o do 

ar. 
D) Ha  Hp, pois o índice de refração da água é menor do que o do 

ar. 
E) Ha  Hp, pois o índice de refração da água é igual ao do ar. 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04 - Analise as afirmativas abaixo: 
I. Em virtude da refração na atmosfera terrestre, um observador 

na Terra pode ver o Sol mesmo quando esse está totalmente 
abaixo da linha do horizonte. 

II. Quando a luz passa do ar para a água, existe um ângulo de 
incidência para o qual ocorre a reflexão total. 

III. Quando uma onda sonora de frequência f passa do ar para a 
água, a sua frequência se altera. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 
A) I, II e III. B) II, apenas. C) II e III, apenas. D) I, apenas. 
 
Q.05 - Na figura, P representa um peixinho no interior de um 
aquário a 13 cm de profundidade em relação à superfície da água. 
Um garoto vê esse peixinho através da superfície livre do aquário, 
olhando de duas posições: O1 e O2. 
 

 
 
Sendo nágua = 1,3 o índice de refração da água, pode-se afirmar que 
o garoto vê o peixinho a uma profundidade de 
A) 10 cm, de ambas as posições. 
B) 17 cm, de ambas as posições. 
C) 10 cm em O1 e 17 cm em O2. 
D) 10 cm em O1 e a uma profundidade maior que 10 cm em O2. 
E) 10 cm em O1 e a uma profundidade menor que 10 cm em O2. 
 
Q.06 - 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. 
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Q.07 - Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com 
1 m de comprimento, pende, verticalmente, a partir do centro de 
uma boia circular opaca, de 20 cm de raio. A boia flutua, em 
equilíbrio, na superfície da água da piscina, como representa a 
figura. 

 
 
Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1,00 e que o 
índice de refração absoluto da água da piscina é 1,25, a parte visível 
desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá 
comprimento máximo igual a 
A) 45 cm. B) 85 cm. C) 15 cm. 
D) 35 cm. E) 65 cm. 
 
Q.08 - Ao observar uma arruela, colocada no fundo de uma vasilha, 
sob um ângulo de 60º em relação à vertical, cheia com um líquido 
de índice de refração 1,74, a imagem da arruela sofre uma elevação 
aparente h. 

Determine, aproximadamente, a razão 
h

y
. 

0,5000,86660º

0,7070,70745º

0,8660,50030º

 Cos  Sen  

1 ar  do refração de  Índice
Dados




 

 
A) 0,707.  B) 0,120.  Cc) 0,866. D) 0,577. 
 
Q.09 - Na imagem a seguir, o triângulo ABC representa uma seção 
plana paralela à base de um prisma reto. As retas n e n’ são 
perpendiculares aos lados AC e AB , respectivamente, e BÂC = 80º. 

 
A medida do ângulo   entre n e n’ é: 
A) 90º B) 100º C) 110º D) 120º 
 

Q.10 - Um raio de luz monocromático, propagando no ar, incide 
perpendicularmente em uma das faces de um prisma de vidro, cujo 
ângulo de refringência é 30º. 

 
 
Dados: 
índice de refração do ar = 1,0 

índice de refração do vidro = 2  
 
O desvio angular sofrido pelo raio ao atravessar o prisma vale 
A) 15º B) 30º C) 45º D) 60º E) 75º 
 
Q.11 - Um raio luminoso, vindo do ar, cujo índice de refração é 
igual a 1, incide perpendicularmente sobre uma das faces de um 
prisma de ângulo de refringência 30º (veja a figura). O valor 
máximo do índice de refração, para que o raio possa emergir na 
outra face, é 
 

 
 

A) 1/2. B) 3/4. C) 2/3 . D) 2. 
 

Q.12 - O índice de refração de um prisma de vidro é 2 . Sendo 
60º o valor de seu ângulo de refringência, qual o valor do ângulo de 
incidência que provoca um desvio angular mínimo: 
A) 75º B) 60º C) 55º D) 45º E) 30º 
 
Q.13 - Um prisma de vidro imerso em água, com a face AB 
perpendicular à face BC, e a face AC com uma inclinação de 45º em 
relação a AB, é utilizado para desviar um feixe de luz 
monocromático.  O feixe penetra perpendicularmente à face AB, 
incidindo na face AC com ângulo de incidência de 45º. O ângulo 
limite para a ocorrência de reflexão total na face AC é 60º. 
 

 
 
Considerando que o índice de refração do vidro é maior que o da 
água, a trajetória que melhor representa o raio emergente é 
A) I. B) IV. C) II. D) V. E) III. 
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Q.14 - Dispõe-se de um prisma óptico cuja secção transversal é um 
triângulo equilátero. Ao ser colocado num meio de índice de 
refração absoluto 3 , um raio luminoso, que incide numa secção 
principal sob um ângulo de 30º com uma das faces, emerge 
perpendicularmente à outra. Neste caso, podemos afirmar que: 

A) O índice de refração absoluto do material do prisma é 
3
3 . 

B) O índice de refração absoluto do material do prisma é 3 . 
C) O desvio sofrido pelo raio é de 90º. 
D) O desvio sofrido pelo raio é de 60º. 
E) O desvio sofrido pelo raio é de 30º. 
 
Q.15 - 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. 
 
Q.16 - Em um experimento realizado no vácuo, um raio de luz 
monocromática incide normal a uma das faces laterais de um 
prisma reto que tem como bases dois triângulos equiláteros. 
Suponha que o raio incida em um ponto tal que ao ser refratado 
não atinja nenhuma aresta do prisma e considere o índice de 
refração do prisma maior do que 1. O índice de refração do prisma 
para que o raio sofra reflexão total na segunda face a ser atingida 
pela luz deverá ser 

A) 
3

2

  
B) 

2

3

  
C) 

2

1

 
D) 

3

2  

 
Q.17 - Ao penetrar num prisma transparente, de ângulo de 
refringência 40º, sob um ângulo de 30º, um raio de luz 
monocromática emerge pela outra face sob um ângulo de 30º (veja 
a figura). O prisma está no ar (nar = 1) e os ângulos citados são 
medidos em relação à normal às faces do prisma nos pontos de 
incidência e de emersão. 
Dados: sen 20º = 0,34; sen 30º = 0,50; sen 40º = 0,64 
 
O índice de refração absoluto do prisma tem um valor próximo de 
A) 1,1. B) 1,3. C) 1,5. D) 1,7. E) 1,9. 
 
Q.18 - Um prisma de vidro tem ângulo de refringência A=60º e seu 
índice de refração, em relação ao ar, para a luz monocromática 

amarela vale 2 . Um raio luminoso amarelo, no ar, incide em uma 
das faces do prisma sob ângulo de incidência de 45º. O desvio 
sofrido pelo raio ao emergir do prisma vale 
A) 0º B) 30º C) 45º D) 60º E) 90º 
 
 
 
 
 

Q.19 - Um prisma de vidro tem os três lados iguais e índice de 

refração 2n   em relação ao do ar, para um determinado 
comprimento de onda . Um raio luminoso de comprimento de 
onda  incide no prisma formando um ângulo de 45º com a normal 
e paralelo à base do prisma.  

45°



 
Calcule o ângulo de desvio do raio que emerge do prisma, em 
relação ao raio incidente. 
A) 60º B) 45º C) 0º D) 30º E) 15º 
 
Q.20 - Um raio luminoso atravessa um prisma de vidro de índice de 
refração absoluto 3 , conforme a figura abaixo. O ângulo  dessa 
figura é: 

 
A) 15° B) 30° C) 45° D) 60° E) 75° 
 
Q.21 - 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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Q.22 - 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; 
 
Q.23 - Uma pessoa encontra-se deitada num trampolim, situado a 
três metros de altura, olhando para a piscina cheia, cuja 
profundidade é de 2,5m. Nestas circunstâncias, a profundidade 
aparente da piscina será 
A) exatamente 2,5m. 
B) um valor compreendido entre 2,5 e 3m. 
C) um valor maior que 3m. 
D) um valor menor que 2,5m. 
E) exatamente 3m. 
 
Q.24 - Um raio luminoso viaja no meio ótico 1 e atinge a superfície A, 
que divide os dois meios óticos da figura abaixo. Consequentemente, 
devido aos dois meios óticos serem totalmente distintos, o raio 
luminoso sofre uma refração, passando a viajar no meio ótico 2, que 
tem espessura H. Alcançando a superfície B, refrata mais uma vez, 
passando a viajar no meio ótico 1. 
 

 
Com relação à figura proposta, é CORRETO afirmar que o desvio 
lateral d do raio incidente com o refratado é 
A) H / 3  B) 2H / 3  C) H 3 /2 

D) H 3   E) H 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.25 - Uma mulher aproxima-se de uma piscina iluminada com luz 
violeta. Começa a ver uma moeda no fundo da piscina quando se 
encontra a uma distância da extremidade tal que o raio de luz que 
deixa a moeda e atinge seu olho forma um ângulo vi = 37º com o 
solo, conforme a figura. Se a piscina estivesse iluminada com luz 
vermelha, qual deverá ser o valor de  para que ela começasse a 
ver a moeda? 
 

vi

 
 
DADOS:  
O índice de refração depende da cor: 
niv = 1,6 (índice de refração da água para o violeta) 
nve = 1,4 (índice de refração da água para o vermelho) 
 
(ºC)     sen  
  22       0,375 
  30        0,5 
  32       0,525 
  37        0,6 
  44        0,7 
  53        0,8 
 

RESPOSTAS 
Q.01 B Q.02 02 Q.03 B Q.04 D Q.05 E Q.06 A Q.07 B 
Q.08 D Q.09 B Q.10 A Q.11 D Q.12 D Q.13 E Q.14 B 
Q.15 A Q.16 A Q.17 C Q.18 B Q.19 D Q.20 D Q.21 C 
Q.22 B Q.23 D Q.24 A 
Q25 luz violeta:  = 30º e luz vermelha:  = 46º 
 
 


