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EXERCÍCIOS ENEM 
Q.01- Fisicamente a luz é uma forma de energia radiante que se propaga 
por meio de ondas eletromagnéticas. A luz é o agente físico responsável 
pela sensação visual. Quando a luz incide em uma superfície pode ocorrer 

vários fenômenos: REFLEXÃO REGULAR, REFLEXÃO DIFUSA, REFRAÇÃO OU 
ABSORÇÃO DOS RAIOS LUMINOSOS.  
Um feixe de raios de luz paralelos entre si, incide sobre quatro superfícies 
como mostram as figuras abaixo e grande parte destes raios sofrem os 

seguintes fenômenos ópticos:  
(Fig. 1) Na superfície S1, os raios da luz incidente volta ao meio com raios 
que continuam paralelos.  
(Fig. 2) Na superfície S2 os raios da luz incidentes não são mais refletidos 

paralelos entre si.  
(Fig. 3) Na superfície S3 os raios da luz incidentes atravessam a superfície e 
ainda seguem paralelos.  
(Fig. 4) Na superfície S4 os raios de luz incidentes são absorvido 

 

 
Com base nos fenômenos ocorridos pode–se concluir que as superfícies 
são:  
A) A superfície S1 é rugosa, S2 separa dois meios transparentes S3 é 

metálica e muito bem polida e S4 é um corpo de superfície preta.  
B) A superfície S1 é metálica e muito bem polida, S2 é um corpo de 

superfície preta, S3 separa dois meios transparentes e S4 é rugosa.  
C) A superfície S1 é metálica e muito bem polida, S2 é rugosa, S3 separa 

dois meios transparentes e S4 é um corpo de superfície preta.  
D) A superfície S1 separa dois meios transparentes, S2 é rugosa, S3 é 

metálica e muito bem polida e S4 é um corpo de superfície preta.  
E) A superfície S1 é metálica e muito bem polida, S2 é rugosa, S3 é um 

corpo de superfície preta e S4 separa dois meios transparentes. 

 
R:LETRA C 
 
Q.02- Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um 

objeto entre eles colocado, um curioso aluno verifica que, para 
determinado ângulo, formam-se 5 imagens. Entretanto, fazendo variar o 
ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Esse aluno curioso 
verificou que: 

A) o ângulo era inicialmente de 60°, e o ângulo entre os espelhos estava 
aumentando. 

B) o ângulo era inicialmente de 30°, e o ângulo entre os espelhos estava 
aumentando. 

C) o ângulo era inicialmente de 60°, e o ângulo entre os espelhos estava 
diminuindo. 

D) o ângulo era inicialmente de 72°, e o ângulo entre os espelhos estava 
diminuindo. 

E) o ângulo era inicialmente de 72°, e o ângulo entre os espelhos estava 

aumentando. 
R:LETRA A 
 

Q.03-A tecnologia dos raios laser é utilizada em inúmeras aplicações 
industriais, tais como o corte de precisão, a soldagem e a medição de 
grandes distâncias. Guardadas suas características especiais, o laser pode 
sofrer absorção, reflexão e refração, como qualquer outra onda do 

espectro luminoso.  
Sobre esses fenômenos da luz, um feixe de laser: 
A) ao atravessar do ar para outro meio, muda a direção original de 

propagação, para qualquer que seja o ângulo de incidência.  

B) ao atravessar da água para o vácuo, propaga-se com velocidade maior 
na água e, por esse motivo, a água é considerada um meio menos 
refringente que o vácuo.  

C) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho 

convexo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando 
pelo foco do espelho. 

D) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho 
côncavo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando 
pelo foco desse espelho.  

E) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho 
côncavo, incidindo no centro de curvatura do espelho, reflete-se 
passando pelo foco desse espelho. 

R:LETRA D 

 
Q.04-Duas moedas, de 10 e 50 centavos, encontram-se sobre o tampo de 
uma mesa horizontal, em cuja extremidade existe um espelho vertical (ver 
figura). Para efeito de cálculo, considere as moedas como objetos pontuais 

localizados nos centros das circunferências mostradas. De acordo com os 
comprimentos dos segmentos indicados na figura,  a distância da moeda de 
50 centavos à imagem da moeda de 10 centavos é igual a: 

 
A) 4 cm  
B) 24 cm  
C) 28 cm  
D) 56 cm  

E) 40 cm 
 
R:LETRA E 
 

Q.05-As bolas de Natal são enfeites encontrados em diversos tamanhos e 
tipos de materiais e fazem o maior sucesso entre as crianças. 
 

 
(Fonte: http://www.almanaquedospais.com.br) 

 
Uma criança situada a 40cm de uma dessas bolas enxerga sua imagem bem 
menor que seu tamanho real, que é de 1,1 m de altura. Sabendo que a bola 

possui diâmetro de 16,0 cm, o tamanho da imagem da criança produzida 
por este enfeite, em cm, será igual a:  
A)5,0  B) 10  C) 12 D) 20 E) 22 
R:LETRA B 
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EXERCÍCIOS UFU 
 
Q.01- Em um dia ensolarado, você observa a sombra de uma torre 
projetada no chão e resolve fazer uma estimativa da altura dessa 

encantada torre.  

 
Qual das alternativas apresentadas abaixo lista as grandezas necessárias 
para efetuar este cálculo? 
A) A distância entre você e a torre, o comprimento de sua sombra 

projetada no chão e o comprimento da sombra da torre projetada no 

chão.  
B) A distância entre a Terra e o Sol e o ângulo de elevação do Sol com 

relação à linha do horizonte. 
C) A distância entre a Terra e o Sol e o comprimento da sombra da torre 

projetada no chão. 
D) A sua altura, o comprimento de sua sombra projetada no chão e o 

comprimento da sombra da torre projetada no chão.  
 
R: LETRA D 

 
Q.02-A refração é um fenômeno da ondulatória que ocorre com todos os 
tipos de onda. No caso específico da luz, são feitas algumas afirmações. 

I. Este fenômeno só ocorre quando um raio de luz, atravessando a 

superfície de separação entre dois meios ópticos, sofre desvio de seu 
trajeto original.  

II. Quanto mais refringente for um meio óptico, maior será a velocidade 
da luz em seu interior.  

III. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal, tomada no ponto de 
incidência do raio de luz na superfície de separação entre dois meios 
ópticos, estão contidos no mesmo plano.  

 

A) I – V; II – F; III – V;   
B) I – F; II – V; III – F;   
C) I – F; II – F; III – V;   
D) I – V; II – V; III – F;   
 

R:LETRA C 
 
Q.03- Um objeto linear é colocado diante de um espelho côncavo, 
perpendicularmente ao eixo principal. Sabe-se que a distância do objeto ao 

espelho é quatro vezes maior que a distância focal do espelho.  
A imagem conjugada por este espelho é  
A) virtual, direita e maior que o objeto.  
B) virtual, direita e menor que o objeto.  

C) real, invertida e menor que o objeto.  
D) real, invertida e maior que o objeto. 
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Q.04- Com base no estudo da Óptica Geométrica, mais especificamente no 
que se estuda sobre Espelhos, são feitas algumas afirmações  
I. Nos automóveis, os retrovisores, espelhos externos ao lado do 

motorista e passageiro, são espelhos esféricos convexos, pois eles 

apresentam maior campo de visão.  
II. Para realizar um exame de canal auditivo, os médicos utilizam um 

instrumento com um espelho côncavo e uma fonte de luz, o que fará 
com que a imagem conjugada no instrumento seja aumentada 

quando a distância entre o canal auditivo e o instrumento for menor 
que a distância focal do espelho.  

III. Nos espelhos planos, quando um objeto é colocado à sua frente, 
teremos uma imagem conjugada nesse espelho que será, virtual, 

direita e de mesmo tamanho do objeto.  
IV. Quando colocamos um objeto entre dois espelhos planos, cujas 

superfícies refletoras formam entre si um ângulo de 40° obteremos a 
formação de 9 imagens.  

Estão corretas as afirmativas  

 
A) I – V; II – F; III – V;  IV-V 
B) I – F; II – V; III – V;  IV- F 
C) I – V; II – F; III – V;  IV-F 

D) I – V; II – V; III – V;  IV-F 
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Q.05- Uma bola vai do ponto A ao ponto B sobre uma mesa horizontal, 
segundo a trajetória mostrada na figura a seguir. Perpendicularmente à 
superfície da mesa, existe um espelho plano.  
 

 
Pode-se afirmar que a distância do ponto A à imagem da bola quando ela 

se encontra no ponto B é igual a:  
 
A) 20 cm  
B) 24 cm  

C) 16 cm  
D) 8 cm  
 
R:LETRA A 
 

Q.06- O gráfico mostra um observador estático O, disposto exatamente na 
intersecção das linhas Df, ao lado de um anteparo opticamente opaco P, 
tendo um espelho plano E sobre a linha vertical G. 

 
Olhando para o espelho E, o observador O pode ver apenas as imagens dos 
algarismos  

A) 1, 3 e 4.  
B) 2 e 3 
C) 3, 4 e 5.  
D) 2, 3 e 5 

R:LETRA B 
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Q.07-Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho 
esférico côncavo, que obedece às condições de Gauss, conforme ilustra a 
figura ao lado. O diâmetro  da esfera, da qual foi retirada a calota que 
constitui o espelho, mede 2,00 m.  

 
Nessas condições, a distância entre esse objeto e sua respectiva imagem 
conjugada é de: 
A) 240 cm. 

B) 360 cm.  
C) 300 cm.  
D) 60 cm. 
R:LETRA A 

 
Q.08-Uma criança segura uma bandeira do Brasil como ilustrado na figura I. 
A criança está diante de dois espelhos planos verticais A e B que fazem 
entre si um ângulo de 60°. A figura II indica seis posições, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 
relativas aos espelhos. A criança se encontra na posição 1 e pode ver suas 

imagens nas posições 2, 3, 4, 5 e 6. 

 
 

 

 
Em quais das cinco imagens a criança pode ver os dizeres ORDEM E 
PROGRESSO 
A)2 E 6                             B)3 E 5                        C)Apenas em 4                      D)3 e 
4 

R:LETRA B 
 
Q.09-Um comerciante precisa dimensionar um espelho esférico convexo 
para monitorar alguns produtos que ficam na estante atrás do balcão. A 
finalidade do espelho é visualizar os produtos na estante, a partir do 

balcão, sem a necessidade de virar-se para trás. A estante (objeto) está a 
180cm do vértice do espelho, e a imagem l precisa ser formada com 2/3 do 
tamanho original do objeto. O raio de curvatura do espelho que deve ser 
usado pelo comerciante é:  

A) 720 cm.  
B) 360 cm.  
C) 180 cm.  
D) 540 cm. 
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Q.10-Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz 
deparou-se com três espelhos sobre o balcão: um plano, um esférico 
côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas 
de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar 

sempre a mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens de 
seu rosto, representadas na figura a seguir. 

 
 
Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e 
classificou-as quanto 
às suas naturezas. 

Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa: 
A) o espelho A é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real. 
B) o espelho B é o plano e a imagem conjugada por ele é real. 
C) o espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. 

D) o espelho A é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual. 
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