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QUESTÕES ENEM 
Q.01- Um observador O de dimensões desprezíveis posiciona-se em 
repouso a uma distância de 3,0 m em frente ao centro de um espelho 
plano de 2,0 m de largura, que também está em repouso. Um objeto 
pontual P desloca-se com velocidade constante de 4,0 m/s ao longo de 
uma trajetória retilínea paralela à superfície do espelho e distante 6,0 
m desta (veja figura). 
Inicialmente, o observador não vê a imagem do objeto e quando 
começa visualizá-la ela adquire uma aceleração de 4,0m/s2 que se 
mantém constante. 
 

 
O tempo que o objeto permanece visível é; 
A)3,0s. 
B)2,5s 
C)2,0s. 
D)1,5s. 
E)1,0s. 
 
R:LETRA E 
 
Q.02- Em experimentos para visualizarmos as imagens fornecidas por 
um espelho esférico côncavo, percebemos que quando mudamos a 
posição do objeto mudam as características dessas imagens. Suponha 
então que um  objeto linear é colocado perpendicularmente ao eixo 
principal de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 80 cm. A 
imagem formada é quatro vezes menor que o objeto.  Para que a 
imagem seja real e duas vezes maior, o objeto deslocou: 
A) 140cm aproximando-se do espelho. 
B) 140cm afastando-se do espelho. 
C) 200cm aproximando-se do espelho. 
D) 200cm afastando-se do espelho. 
E) 60cm aproximando-se do espelho. 
 
R :LETRA A 
 
Q.03- Em experimentos realizados com espelhos esféricos convexos, 
verificamos que quando mudamos o objeto de posição o tamanho da 
imagem sofre alteração. Colocando um objeto  perpendicularmente  ao  
eixo principal  de  um  espelho  esférico  convexo, verificamos que  a 
altura de imagem é i1. Em seguida, o mesmo objeto  é  afastado  do 
espelho, formando  uma  nova imagem, cuja altura é i2. Quando 
afastamos o objeto do espelho, a imagem:   
A) se aproxima do espelho, sendo i1 < i2. 
B) se aproxima do espelho, sendo i1 > i2. 
C) se aproxima do espelho, sendo i1 = i2.  
D) se afasta do espelho, sendo i1 > i2.  
E) se afasta do espelho, sendo i1 < i2.   
 
R: LETRA D 
 
 
 
 
 
 

 
Q.04- Em determinado experimento o grande  desafio era descobrir 
quais deveriam ser as posições de uma vela, colocada diante de 
espelho côncavo, para que as distâncias entre ela e suas respectivas 
imagens reais fossem iguais. Inicialmente colocamos a vela antes do 
centro de curvatura do espelho e sua posição é p1 e a posição da 
imagem correspondente é p’1. Em seguida aproximamos a vela do 
espelho até  que a distância entre ela e a nova imagem real voltasse a 
ser  mesma. Se essa nova imagem real possui uma posição p’2, então a 
nova posição da vela será: 
 
A)  p’2 – p’1 + p1 
B)  p’2  -  p’1   + p1 
C) p’2 + p’1 – p1 
D) ( p’2 - p’1) / p1 

E) p1/ ( p’2 + p’1) 
 
R:LETRA C 
 
Q.05-Que saudade de fazer uma viagem, principalmente de carro, onde 
você pode apreciar toda a paisagem externa, o amanhecer, o 
entardecer e ouvindo uma boa música pode até ultrapassar os limites 
de velocidade, se sentindo como se fosse o dono do mundo. Tenho 
certeza que esse tempo voltará e vou dar muito mais valor a esses 
momentos inesquecíveis. Nessas viagens é possível visualizar 
diretamente o que está à nossa frente e do nosso lado e com auxílio do 
retrovisor plano ver as imagens de objetos que estão atrás ou que 
vamos deixando para trás. 
Numa dessas viagens um motorista trafegando com sua camionete 
com velocidade constante de 100 km/h em uma estrada plana e 
horizontal, observo no espelho retrovisor plano, a imagem de um carro 
esportivo que se aproxima na mesma direção e sentido de movimento. 
Sendo a velocidade do carro esportivo constante e igual 140 km/h, a 
velocidade escalar da sua imagem  
 
A) em relação a um observador fixo no solo tem módulo 200km/h. 
B) em relação ao motorista da camionete tem módulo 140km/h.  
C) é sempre 60km/h independente do referencial.   
D) em relação ao motorista do carro esportivo tem módulo 80km/h. 
E) em relação ao motorista do carro esportivo tem módulo 40km/h. 
 
R:LETRA D 
 
 
QUESTÕES UFU 
 
Q.01-Sabemos que quando associamos dois espelhos planos que 
formam entre si um determinado ângulo podemos obter, de um 
objeto, várias imagens. Esta associação de espelhos é um artifício 
muito utilizado por diretores de cinema, teatro e muito mágicos, para 
produzirem cenas com grande número de figurantes.  
Um diretor de cinema registrou uma cena em que apareceram  45 
figurantes.  Ele utilizou na filmagem apenas 5 atores, igualmente 
trajados, colocados diante de uma associação de dois espelhos planos 
verticais. O valor do ângulo compreendido entre as duas superfícies do 
espelho que possibilitou esse número de figurantes vale: 
 
A)30°  
B)40° 
C)45° 
D)50° 
 
R: LETRA B 
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Q.02-Os dois espelhos planos perpendiculares E e F da figura abaixo 
conjugam do objeto A três imagens B, C e D. 

 
Se os espelhos E e F se transladam com velocidade de módulo 6,0 cm/s 
e 8,0cm/s, respectivamente, a imagem D se movimenta com 
velocidade de módulo igual a: 
a) 10cm/s 
b) 25cm/s 
c) 20cm/s 
d) 14cm/s 
 
R: LETRA C 
 
Q.03-A um objeto real de altura 10 cm, colocado perpendicularmente 
ao eixo principal de um espelho esférico côncavo, corresponde uma 
imagem de altura 5,0 cm. Sendo a distância entre o objeto e a imagem 
igual a 45 cm, o raio de curvatura do espelho é: 
A) 20cm 
B) 40cm 
C) 30cm 
D) 60cm 
 
R: LETRA  D 
 
Q.04-Um raio de luz monocromática passa do meio 1 para o meio 2 e deste 
para o meio 3. O módulo de sua velocidade de propagação relativa aos 
meios citados são V1, V2, V3, respectivamente. O gráfico abaixo representa 

a variação do módulo da velocidade de propagação da luz em função do 
tempo ao atravessar os meios mencionados, considerados homogêneos. 
 

 
 
Sabendo-se que os índices de refração absolutos do diamante, do vidro e 
do ar obedecem à desigualdade:    ndiam > nvidro > nar, então os meios 

são: 
A) meio 1 diamante, meio 2 vidro e meio 3 ar. 
B) meio 1 vidro, meio 2 diamante e meio 3 ar. 
C) meio 1 ar , meio 2 vidro e meio 3 diamante. 
D) meio 1 ar, meio 2 diamante e meio 3 vidro. 
 
R:LETRA C 
 
 
 
 

Q.05-Uma lâmpada pequena acha-se 1,5 m abaixo da superfície da 
água contida em um tanque exposto ao ar. Um disco opaco deve 
colocado sobre a superfície da água para interceptar totalmente a luz 
que emergisse dela. Sendo o índice de refração da água para a luz 
emitida pela lâmpada igual a 1,25, o diâmetro mínimo do disco deve 
ser maior que: 
A) 2,0m 
B) 2,5m 
C) 3,0,m 
D) 4,0m 
 
R: LETRA D 
 
Q.06- Um menino vê um peixe num aquário, numa direção quase 
vertical. O peixe está a 15 cm da superfície livre da água que possui 
índice de refração absoluto igual a 5/3.  Com base na situação descrita, 
são feitas algumas afirmações. 
I) A posição aparente do peixe, vista pelo menino será de 9,0 cm de 
profundidade; 
II) O peixe, olhando para fora d’água, verá uma imagem real do menino 
numa posição mais distante que a sua verdadeira. 
III) O menino verá uma imagem virtual do peixe mais distante da 
superfície.  
A) I – V; II – F; III – V;   
B) I – F; II – V; III – F;   
C) I – V; II – F; III – F;   
D) I – V; II – V; III – F;   
 
R:  LETRA C 
 
Q.07-A figura representa a seção transversal de um prisma reto isósceles com 
um raio luminoso incidindo perpendicularmente na sua face. O prisma está 
imerso no ar e seu índice de refração em relação ao ar vale 1,5. 
 

 
 
Com base na situação descrita, são feitas algumas afirmações. 
I) O ângulo de incidência da luz na segunda face do prisma será de 45º. 
II) O raio incidente vai emergir rasante pela segunda face do prisma. 
III) A luz vai sofrer reflexão total na segunda face do prisma e sofrerá 
refração pela face horizontal, sofrendo um desvio total de 90º. 
 
A) I – V; II – F; III – V;   
B) I – F; II – V; III – F;   
C) I – V; II – F; III – F;   
D) I – V; II – V; III – F;   
 
R: LETRA A 
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Q.08-Seja F (figura abaixo) uma fonte sonora ou luminosa que emite 
ondas em direção ao dioptro ar – água, conforme esquema:  

 
Se a fonte F for: 
A) fonte luminosa, o caminho provável dos raios será próximo de F I B 

e a velocidade de propagação diminuirá no interior da água. 
B) fonte sonora, o caminho provável das onda será próximo de F I B e 

a velocidade de propagação aumentará no interior da água. 
C) fonte luminosa ou sonora, as ondas farão o caminho F I A. 
D) fonte sonora, o caminho provável das onda será próximo de F I B e 

a velocidade de propagação diminuirá no interior da água. 
 
R:LETRA B 
 
Q.09-Um raio de luz incide, de uma região que contém ar (índice de 
refração       n = 1,0 ), em uma placa de vidro de índice de refração  n = 
√3/√2, com um ângulo de incidência igual a 60º, atravessando-a e 
perfazendo a trajetória AB da figura abaixo. 

 
 
 
Após atravessar a placa de vidro, o raio passa por uma região que 
contém um líquido, sem sofrer desvio, seguindo a trajetória BC da 
figura acima, atingindo a superfície de separação do líquido com o ar 
(ponto C da figura). 
 
Com base na situação descrita, são feitas algumas afirmações. 

I. O ângulo de refração na primeira face da placa de vidro vale 30°. 
II. O raio incidente vai refletir no ponto C, ocorrendo o fenômeno da 

reflexão total. 
III. O raio  incidente vai refratar no ponto C voltando a se propagar no 

ar.  
 
A) I – V; II – F; III – V;   
B) I – F; II – F; III – V;   
C) I – V; II – V; III – F;   
D) I – F; II – V; III – F;   
 
R: LETRA  B 
 
 
 

Q.10-A figura mostra um raio de luz passando de um meio 1 (água) 
para um meio 2 (ar), proveniente de uma lâmpada colocada no fundo 
de uma piscina. Os índices de refração absolutos do ar e da água valem, 
respectivamente, 1,0 e 1,1. 

 
Dados: sen 48° = 0,74 e sen 52° = 0,79 
 O raio de luz ao atingir o ponto A: 
A) sofrerá refração independente do ângulo de incidência e sua 

velocidade de propagação aumentará. 
B) sofrerá refração e o raio refratado afastará da reta normal e sua 

velocidade de propagação aumentará. 
C) sofrerá reflexão, voltando a se propagar no meio 1com ângulo de 

reflexão igual a 52°. 
D) sofrerá refração e o raio refratado aproximará da reta normal. 

 
R: LETRA B  

 

 


