
 

EXERCÍCIOS – 3º COLEGIAL  FÍSICA – RAUSSON  

 

 

 

01. 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. 

 

02. Um grupo de escoteiros deseja construir um acampamento em torno 

de uma árvore. Por segurança, eles devem colocar as barracas a uma 

distância tal da base da árvore que, se cair, ela não venha a atingi-los. 

Aproveitando o dia ensolarado, eles mediram, ao mesmo tempo, os 

comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que tem 1,5 m de 

altura; os valores encontrados foram 6,0 m e 1,8 m, respectivamente. 

Qual deve ser a menor distância das barracas à base da árvore? 

 

03. Os raios solares incidem sobre uma pessoa de 1,60 m de altura. Sua 

sombra projetada sobre um piso horizontal tem 2,40 m de 

comprimento. Um poste vertical situado próximo à pessoa também tem 

sua sombra projetada sobre o piso. Algumas horas mais tarde, a sombra 

da pessoa apresenta 2,00 m de comprimento, enquanto a sombra do 

poste tem 2,50 m a menos de comprimento que a anterior. Qual a altura 

do poste? 

 

04. Um feixe de luz entra em uma caixa retangular de altura L, espelhada 

internamente, através de uma abertura A. O feixe, após sofrer 5 

reflexões, sai da caixa por um orifício B depois de decorrido 1,0·10–8 s. 

 

 
Os ângulos formados pela direção do feixe e o segmento AB estão 

indicados na figura. 

 

a) Calcule o comprimento do segmento AB. Dado: c = 3,0 · 108 m/s  

b) O que acontece com o número de reflexões e com o tempo entre a 

entrada e a saída do feixe se diminuirmos a altura da caixa L pela 

metade? 

 

05. A figura representa um espelho plano E vertical e dois segmentos de 

reta AB e CD perpendiculares ao espelho: 

 
 

Supondo que um raio de luz parta de A e atinja C por reflexão no espelho, 

o ponto de incidência do raio de luz no espelho dista de D, em 

centímetros: 

a) 48.   b) 40.   c) 32.  d) 24.   

06. Um garoto, cujo globo ocular está a uma altura h em relação ao solo, 

observa que a imagem completa de um prédio de altura H, situado a 

uma distância D da vertical do seu corpo, abrange toda a extensão L de 

um espelho-d’água existente defronte do prédio. 

 
 

Sabendo que h = 1,5 m, L = 3,2 m e D = 3,6 m, calcule o valor de H. 

 

07. Uma tela opaca de grandes dimensões apresenta um pequeno furo 

onde está instalada uma lâmpada pontual de grande potência. Um 

espelho plano quadrado de lado igual a 40 cm é fixado paralelamente à 

tela, a 1,5 m de distância em relação a ela, conforme representa a figura. 

Desconsiderando a existência de outras fontes de luz no local do 

experimento, determine, em metros quadrados, a área iluminada na 

tela. 

 

08. Um observador de altura H deseja mirar-se de corpo inteiro, 

utilizando para tanto um espelho plano circular disposto verticalmente. 

Sendo h a altura de seus olhos em relação ao solo, plano e horizontal: 

 

a) calcule o mínimo diâmetro d que o espelho deve ter para que o 

observador realize seu intento; 

b) obtenha a distância L do extremo inferior do espelho ao solo; 

c) responda: as dimensões d e L dependem ou não da distância x do 

observador em relação ao espelho? 

 

09. Um homem com 1,80 m de altura deseja mirar-se dos pés à cabeça 

em um espelho plano quadrado, disposto verticalmente e com sua base 

paralela ao solo. Sendo a altura de seus olhos ao solo igual a 1,70 m, 

calcule: 

 

a) a menor medida admissível para o lado do espelho, a fim de que o 

homem consiga seu objetivo; 

b) a distância da borda inferior do espelho ao solo, no caso de o homem 

estar se vendo no espelho de corpo inteiro. 

RESPOSTAS 

01. 3,81 · 105 km  02. 5 m   03. 10,0 m     

04. a) 1,5 m; b) O tempo não se altera e o número de reflexões passa de 5 para 

11. 

05. C    06. 12 m  07. 0,64 m   

08. d = H2; L = h2; as dimensões d e L independem de x, que foi cancelado 

nos cálculos. 

09. a) 90 cm; b) 85 cm  


