
 

 

01. A figura representa um instrumento óptico X, um 

objeto O e sua imagem fornecida pelo 
instrumento. 

 

 
 

É correto afirmar que X é: 

a) um espelho côncavo 
b) um espelho convexo 
c) um espelho plano 
d) uma lente convergente 
e) uma lente divergente 

 
02. No esquema a seguir, O é um objeto real e I, a 

sua imagem virtual, conjugada por uma lente 
esférica delgada. 

 

 
 

A partir das informações contidas no texto e na 
figura, podemos concluir que a lente é: 
a) convergente e está entre O e I 

b) convergente e está à direita de I 
c) divergente e está entre O e I 
d) divergente e está à esquerda de O 
e) divergente e está à direita de I 

 
03. Um raio luminoso monocromático propaga-se 

num líquido transparente de índice de refração 

absoluto n. O ângulo limite nesse meio vale 30°. 
Pode-se então dizer que o valor do índice de 
refração n vale: 

 
a) 12 

b) 1 
c) 2 

d) 2 
e) 3 

 

04. O princípio da reversibilidade da luz fica bem 

exemplificado quando: 
a) holofotes iluminam os atores em um teatro. 
b) se observa um eclipse lunar. 
c) um feixe de luz passa pela janela 

entreaberta. 
d) a luz polarizada atinge o filme fotográfico. 
e) duas pessoas se entreolham por meio de um 

espelho. 
 

05. Com base nos conceitos da Óptica geométrica, 
pode-se afirmar: 
I. O princípio da independência dos raios 

luminosos fica evidente pelo fato de se 

poderem enxergar vários objetos 
simultaneamente. 

II. Um objeto iluminado por uma fonte pontual 
projeta sombra e penumbra. 

III. O eclipse é um fenômeno astronômico que 
evidencia o princípio da propagação retilínea 
da luz. 

IV. A velocidade de propagação da luz, em 
qualquer meio, é a mesma para todas as 
cores. 

 

06. Quando um objeto é iluminado com luz branca, 
ele absorve algumas cores do espectro dessa luz 
e reflete outras. A cor com que o objeto é visto 

será determinada pelas cores que ele reflete. 
Com base nessa afirmação, podemos concluir 
que: 
a) um objeto que deixa passar a luz de 

qualquer cor que nele incidir em qualquer 
direção, não absorvendo nem refletindo 

nenhuma cor, não poderá ser visto, é 
praticamente invisível. 

b) um objeto preto é aquele que absorve toda a 
luz (de todas as cores), mas reflete a cor 
preta. 

c) um objeto que dizemos ser “de cor branca” é 

aquele que, sendo iluminado com luz branca, 

reflete todas as cores do espectro, não 
absorvendo praticamente nenhuma. 

d) um objeto preto é aquele que absorve toda a 
luz (de todas as cores) que incide sobre ele 
e, assim, não envia nenhuma luz visível para 
os nossos olhos. 

e) a luz branca é constituída pela superposição 

das cores do espectro visível. 
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07. Dois espelhos planos, paralelos, um defronte ao 

outro, estão separados por uma distância D = 
2,0 m. O objeto O está situado entre eles, a uma 
distância d = 0,50 m de B (veja a figura a 
seguir). A distância que separa as duas primeiras 
imagens formadas em A e a distância que separa 
as duas primeiras imagens formadas em B são, 

respectivamente: 

 
 

a) 0,50 m e 1,5 m. 
b) 1,5 m e 3,5 m. 
c) 2,0 m e 4,0 m. 
d) 1,0 m e 3,0 m. 
e) 2,0 m e 2,0 m. 

 

08. A figura mostra um espelho esférico côncavo, em 
que C é o centro, F é o foco e V é o vértice. 
Colocando-se um objeto OB entre C e F, sua 
imagem situa-se: 

 
a) à direita de V.  
b) entre F e V.  
c) entre F e o objeto. 
d) entre o objeto e C. 
e) à esquerda de C. 

 
09. Um espelho esférico côncavo tem raio de 

curvatura igual a 80 cm. Um objeto retilíneo, de 
2,0 cm de altura, é colocado perpendicularmente 
ao eixo principal do espelho, a 120 cm do 

vértice. 
 

Essa posição resulta em uma imagem: 
a) real e invertida de 1,0 cm de altura e a 

60 cm do espelho. 
b) virtual e direita de 1,0 cm de altura e a 

10 cm do espelho. 
c) virtual e invertida de 1,0 cm de altura e a 

10 cm do espelho. 

d) real e direita de 40 cm de altura e a 60 cm 
do espelho. 

e) virtual e direita de 40 cm de altura e a 
10 cm do espelho. 

 

10. Um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície 

plana de um bloco de vidro, se abre num leque 
multicor de luz cujo ângulo de abertura θ é 
limitado pelas componentes azul e vermelha do 
feixe. Utilizando a tabela que dá os índices de 
refração do vidro em relação ao ar, para várias 
cores, calcule o valor de θ, em graus (sen 60° = 

0,866 e sen 45° = 0,707). 
 

Cor Índice de 
refração 

Azul  1,732 

Verde  1,643 

Amarela  1,350 

Vermelha  1,225 

 

 
 
11. Em riachos e até alto mar do extremo oriente 

existe uma espécie de peixe de 25 cm, o Peixe-
arqueiro que projeta um jato de água de até um 

metro de altura para pegar insetos. Suponha o 
que o olho do peixe esteja a 2 cm abaixo da 

superfície da água e o inseto esteja a 60 cm 
acima da água, que o nágua = 4/3 e nobs/nobj = 
P´/P. Determine a altura que o inseto é visto 
pelo peixe e a profundidade que o peixe é visto 
pelo inseto, respectivamente. Recomenda-se 

desenhar!  
a) 60 cm e 1,0 cm  
b) 60 cm e 1,5 cm  
c) 80 cm e 1,0 cm  
d) 80 cm e 1,5 cm  
e) 40 cm e 3,0 cm 

 

12. Um pássaro que sobrevoa em linha reta e a baixa 
altitude vê uma piscina em cujo fundo se 

encontra uma pedra. Podemos afirmar que  
a) com a piscina cheia o pássaro poderá ver a 

pedra durante um intervalo de tempo maior 
do que se a piscina estivesse vazia.  

b) com a piscina cheia ou vazia o pássaro 
poderá ver a pedra durante o mesmo 
intervalo de tempo.  

c) o pássaro somente poderá ver a pedra 
enquanto estiver voando sobre a superfície 
da água.  

d) o pássaro, ao passar sobre a piscina, verá a 

pedra numa posição mais profunda do que 
aquela em que ela realmente es encontra.  

e) o pássaro nunca poderá ver a pedra. 
 



Exercícios Complementares 
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13. Durante um eclipse solar, um observador, 

 

 
 
a) no cone de sombra, vê um eclipse parcial. 
b) na região de penumbra, vê um eclipse total. 

c) na região plenamente iluminada, vê a Lua 
eclipsada. 

d) na região da sombra própria da Terra, vê 
somente a Lua. 

e) na região plenamente iluminada, não vê o 

eclipse solar. 
 

14. Suponha que um espelho de grandes dimensões 
seja fixado no solo lunar, voltando-se sua 
superfície refletora para determinado 
observatório na Terra. Um sinal luminoso de 
grande potência é emitido do observatório em 
direção ao espelho, onde sofre reflexão. Suponha 

que um espelho de grandes dimensões seja 
fixado no solo lunar, voltando-se sua superfície 
refletora para determinado observatório na 
Terra. Um sinal luminoso de grande potência é 
emitido do observatório em direção ao espelho, 
onde sofre reflexão, sendo recebido de volta ao 
ponto de partida 2,54 s depois de sua emissão. 

Ignorando os movimentos da Terra e da Lua 
durante o fenômeno e adotando para a 
velocidade da luz o valor 3,00·108 m/s, calcule a 
distância entre a Terra e a Lua. Sendo recebido 
de volta ao ponto de partida 2,54 s depois de sua 
emissão. Ignorando os movimentos da Terra e da 
Lua durante o fenômeno e adotando para a 

velocidade da luz o valor 3,00·108 m/s, calcule a 
distância entre a Terra e a Lua. 

 
15. O mundo não seria tão alegre se a luz solar não 

fosse constituída de diversas cores. Com relação 
a luz e as cores, considere as afirmações: 

 
I. A luz solar pode ser decomposta nas cores: 

vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil 
e violeta, como fez Isaac Newton cerca de 400 
anos atrás. 
II. Sob a luz do Sol, uma blusa é vista como 

verde porque ela absorve o verde, refletindo 

todas as outras cores que compõe a luz 
solar. 

III. Uma blusa que a luz solar é vista como 
amarela, quando iluminada com luz azul, 
será vista como uma blusa escura. 

 
a) As afirmações I e II são corretas. 

b) Apenas a afirmação I e correta. 
c) As afirmações I e III são corretas. 
d) Todas as afirmações são corretas. 

e) Nenhuma das afirmações e correta. 
 

16. Na situação esquematizada a seguir, um homem 

de altura h, em movimento para a direita, passa 
pelo ponto A, da vertical baixada de uma 
lâmpada fixa num poste a uma altura H em 
relação ao solo, e dirige-se para o ponto B. 

 

 
 

Sabendo que, enquanto o homem se desloca de 

A até B com velocidade média de intensidade V, 

a sombra de sua cabeça projetada sobre o solo 
horizontal se desloca de A até C com velocidade 
média de intensidade V’, calcule V’ em função de 
h, H e V. 

 
17. Em uma atividade de sensoriamento remoto, 

para fotografar determinada região da superfície 

terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica 
constituída de uma única lente esférica 
convergente. Essa câmera foi fixada em um 
balão que se posicionou, em repouso, 
verticalmente sobre a região a ser fotografada, a 
uma altura h da superfície. 

 

 
 
Considerando que, nessa atividade, as dimensões 

das imagens nas fotografias deveriam ser 5 000 
vezes menores do que as dimensões reais na 

superfície da Terra e sabendo que as imagens 
dos objetos fotografados se formaram a 20 cm 
da lente da câmera, a altura h em que o balão se 
posicionou foi de 
a) 1 000 m. 
b) 5 000 m. 

c) 2 000 m. 
d) 3 000 m. 
e) 4 000 m. 
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18. (UNESP 2020) A sensibilidade visual de 

humanos e animais encontra-se dentro de uma 
estreita faixa do espectro da radiação 
eletromagnética, com comprimentos de onda 
entre 380 nm e 760 nm. É notável que os 
vegetais também reajam à radiação dentro desse 
mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o 

crescimento fototrópico. A razão para a 
importância dessa estreita faixa de radiação 
eletromagnética é o fato de a energia carregada 
por um fóton ser inversamente proporcional ao 
comprimento de onda. Assim, os comprimentos 
de onda mais longos não carregam energia 
suficiente em cada fóton para produzir um efeito 

fotoquímico apreciável, e os mais curtos 
carregam energia em quantidade que danifica os 

materiais orgânicos. 
Knut Schmidt-Nielsen. Fisiologia animal: adaptação e meio 

ambiente. 

 
A tabela apresenta o comprimento de onda de 
algumas cores do espectro da luz visível: 
 

 
 

Sabendo que a energia carregada por um fóton 
de frequência f é dada por E = h⋅f, em que h = 

6,6⋅10–34 J·s, que a velocidade da luz é 

aproximadamente c = 3⋅108 m/s e que 1 nm = 

10–9 m, a cor da luz cujos fótons carregam uma 
quantidade de energia correspondente a 3,96⋅10–

19 J é 
a) azul. 
b) verde. 

c) amarela. 
d) laranja. 
e) vermelha. 

 
19. A figura abaixo mostra um objeto O e sua 

correspondente imagem I fornecida por um 
espelho côncavo.  

 

 
 

Se F representa o foco do espelho e V o seu 

vértice, então, a distância focal do espelho, em 
cm, é 

a) 8  
b) 10  
c) 20  
d) 25  
e) 30 

 

20. Um objeto de altura h está localizado sobre o 

eixo principal de um espelho esférico, cuja 
distância focal é 9 cm, e a uma distância x cm 
desse espelho. Para que a imagem produzida 
pelo espelho seja direita e tenha o triplo do 
tamanho do objeto, o valor de x, em cm, deve 
ser igual a 

a) 2  
b) 4  
c) 6  
d) 8  
e) 10 

 

01. D 

02. E  

03. D 

04. E  

05. V F V F  

06. V F V V V  

07. D  

08. E  

09. A  

10. 15o 

11. D  

12. A 

13. E  

14. 3,81 · 105 km 

15. C  

16. v’ = vH(H – h) 

17. A 

18. B  

19. C  

20. C 

 


