
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS 1EM        FÍSICA B             PROF.A GRAZIELA 

CONTEÚDOS REFERENTES ÀS APOSTILAS 1 E 2: 

Introdução à Óptica Geométrica: Câmara escura, formação de sombras. 

Reflexão da luz: Leis da reflexão da luz, formação de imagens em espelhos planos e 

esféricos. 

Refração da luz: Leis da refração da luz, reflexão total, dioptro plano e formação de 

imagens em lentes esféricas. 

Abaixo segue uma lista de exercícios. Utilize-a como referência e faça mais alguns 

exercícios, dos mesmos conteúdos, presentes no seu caderno de exercícios. 

LISTA DE EXERCÍCIOS   1EM       

1) Na figura estão representados um 

morro, uma árvore e um observador. 

Sabemos que a altura da árvore é de 25 

m, a distância entre ela e o observador é 

de 150 m e a distância do observador ao 

ponto A é de 450 m. Qual é, 

aproximadamente, a altura do morro, 

considerando que o olho do observador, 

o topo da árvore e o topo do morro 

estão alinhados? 

 a)25m b)45m c)65m d)75m e)80m 

 

 

 

2) Um eclipse é um evento astronômico 
que acontece quando um objeto celeste se 
move para a sombra de outro. A formação 
da sombra é evidência da propagação 
retilínea da luz. Quando acontece um 
eclipse dentro de um sistema estelar, 
ocorre o alinhamento de três ou mais 
corpos celestes do mesmo sistema 
gravitacional em uma linha reta. Nos 
eclipses solar e lunar do nosso Sistema 
Solar, temos a presença de três corpos: o 
Sol, a Terra e a Lua. 

Em que fase da Lua ocorre o eclipse lunar? 

a)Lua cheia b)Lua minguante c)Lua 
crescente  d)Lua nova    e)Lua obscura 

3) No mundo artístico as antigas "câmaras 
escuras" voltaram à moda. Uma câmara 

escura é uma caixa fechada de paredes 
opacas que possui um  orifício em uma de 

suas faces. Na face oposta à do orifício fica 
preso um filme fotográfico, onde 

se formam as imagens dos objetos 
localizados no exterior da caixa, como 
mostra 

a figura. 

 

 

 

 

Suponha 

que um objeto de 3m de altura esteja a 
uma distância de 5m do orifício, e que a 



distância entre as faces seja de 6 cm. Qual 
a altura h da imagem? a)10 cm b)2,5 cm 
c)3,6 cm d)12 cm e)6 cm 

 

4) 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, determine a distância 
entre o ponto de incidência do raio de luz 
no espelho e o ponto D. 

a)48 cm b)40 cm c)32 cm d)24 cm e)16 cm 

     
 

 

 

5) Um estudante deseja queimar uma folha 
de papel concentrando, com apenas uma 
lente, um feixe de luz solar na superfície da 
folha. 

Para tal, ele dispõe de 4 lentes de vidro, 
cujos perfis são mostrados a seguir. 

 

Para conseguir seu intento, o estudante 
poderá usar as lentes: 

a)I ou II somente 

b)I ou III somente 

c)I ou IV somente 

d)II ou III somente.  

e)II ou IV somente 

6) 

 

Um espelho plano é colocado 

perpendicularmente ao eixo principal de 

uma lente convergente, a 15 cm de seu 

centro óptico. Um feixe de raios 

luminosos paralelos ao eixo principal 

atravessa a lente, reflete-se no espelho e 

converge para um ponto do eixo 

principal distante 5,0 cm do espelho. 

Qual a distância focal da lente? 

a)25 cm b)20 cm  c)15 cm 

d)10 cm e)5,0 cm 

7) Um mergulhador encontra-se em 

água com índice de refração 1,3. Ele 

observa o mastro de um pequeno barco. 

O mastro tem comprimento de 5m. 

Sabendo que o índice de refração do ar 

vale 1, determine a altura aparente do 

mastro para o mergulhador.  

a)7,5 m b)6,5 m c)4,5 m d)9,0 m e)6,0 

m 

8) Uma lâmina transparente é usada 

para separar um meio A, também 

transparente, do vácuo. O índice de 

refração do meio A vale 2,0 e o da 

lâmina vale n. Um raio luminoso B 

incide na lâmina segundo um ângulo α, 

conforme ilustra a figura a seguir: 



Para que o raio luminoso não atravesse 

a lâmina para a região de vácuo, o seno 

do ângulo α 

a)deve ser menor que 1/2 

b)deve ser menor que (√2)/2 

c)deve ser maior que 1/2 

d)deve ser maior que (√2)/2 

e)depende do valor de n 

 


