Física nos Vestibulares

Prof. Ricardo Bonaldo Daroz

Óptica
1. (Unicamp 2016) O Teatro de Luz Negra, típico da República Tcheca, é um tipo de
representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro com uma iluminação
estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo Luz Negra é fisicamente incoerente, pois
a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a composição de luz com
vários comprimentos de onda e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz
que ele predominantemente reflete. Assim, um quadro que apresente as cores azul e branca
quando iluminado pela luz solar, ao ser iluminado por uma luz monocromática de comprimento
de onda correspondente à cor amarela, apresentará, respectivamente, uma coloração
a) amarela e branca.
b) negra e amarela.
c) azul e negra.
d) totalmente negra.
2. (Enem PPL 2015) O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de
tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam
laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da
espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de
lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fácicas (LF), são
implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino (C), sem que esse precise ser removido,
formando a imagem correta sobre a retina (R).
O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes
fácicas para correção do problema de visão apresentado é esquematizado por

a)

b)

c)

d)
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e)
3. (Puccamp 2016) Quando um objeto O é colocado a uma distância d de uma câmara
escura, forma-se uma imagem de altura i.
O mesmo objeto é aproximado 6 m desta mesma câmara e nota-se a formação de uma
imagem de altura 3 i.
O valor de d, em metros, é
a) 6.
b) 7.
c) 8.
d) 9.
e) 15.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões) quando for necessário.
Constantes físicas
Aceleração da gravidade: g  10 m s2
Velocidade da luz no vácuo: c  3,00  108 m s
Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

4. (Cefet MG 2015) Um boneco é colocado em frente a uma lente delgada convergente, de
distância focal igual a 2,0 m.

A posição da imagem sobre o eixo ótico e o fator de ampliação da imagem do boneco valem,
respectivamente,
a) 2,0 m à direita da lente e 2.
b) 2,0 m à esquerda da lente e 1.
c) 4,0 m à direita da lente e 1.
d) 6,0 m à esquerda da lente e 1.
e) 6,0 m à direita da lente e 2.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário.
Constantes físicas
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Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra: g  10m s2
Aceleração da gravidade próximo à superfície da Lua: g  1,6m s2
Densidade da água: ρ  1,0 g cm3
Velocidade da luz no vácuo: c  3,0  108m s
Constante da lei de Coulomb: k 0  9,0  109 N  m2 C2

5. (Cefet MG 2015) Na figura, O representa um objeto no ar e I, a sua imagem produzida por
um elemento ótico simples, que pode ser um espelho ou uma lente colocada sobre a linha
tracejada vertical. A altura dessa imagem é o triplo da altura do objeto.

Esse elemento ótico é um(a)
a) espelho plano.
b) espelho convexo.
c) lente convergente.
d) lente divergente.
e) espelho côncavo.
6. (Unesp 2016) Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparouse 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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e) o espelho C é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual.
7. (Enem PPL 2014) Folhas de papel, como as utilizadas para a impressão de documentos,
são opacas e permeáveis aos líquidos. Esse material é constituído de microfibras entrelaçadas
de celulose, que são transparentes à luz. Quando sobre elas se derrama glicerina, elas se
tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel, ampliada por um
microscópio eletrônico de varredura, pode ser vista na figura. No quadro é apresentada a razão
(n) entre a velocidade da luz no vácuo e no respectivo material (celulose, glicerina ou ar).

Material
celulose
glicerina
ar

n
1,46
1,47
1,00

Nessa situação, o papel se tornou translúcido porque a luz é
a) mais refletida.
b) mais absorvida.
c) mais espalhada.
d) menos refratada.
e) menos transmitida.
8. (Puccamp 2016) Uma vela acesa foi colocada a uma distância p do vértice de um espelho
esférico côncavo de 1,0 m de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma
parede uma imagem da chama desta vela, ampliada 5 vezes.
O valor de p, em cm, é:
a) 60.
b) 90.
c) 100.
d) 120.
e) 140.
9. (Fuvest 2016) Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d’água cilíndrica de
0,87 m de altura e base circular com 1,0 m de diâmetro, totalmente preenchida com água,
como esquematizado na figura.
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Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, fazendo um
ângulo θ com a vertical, ele só poderá iluminar a moeda se
Note e adote:
Índice de refração da água: 1,4
n1 sen(θ1)  n2 sen(θ2 )

sen(20)  cos(70)  0,35
sen(30)  cos(60)  0,50
sen(45)  cos(45)  0,70
sen(60)  cos(30)  0,87
sen(70)  cos(20)  0,94
a) θ  20
b) θ  30
c) θ  45
d) θ  60
e) θ  70
10. (Enem 2014) As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa
de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações
podem ser utilizadas, e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três
principais aspectos: (i) o quanto escurece a lente; (ii) o tempo de escurecimento quando
exposta à luz solar; e (iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A
transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de
luz que incide sobre ele.
Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram
analisadas cinco amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro, são
apresentados os resultados.

Amostra
1
2
3
4
5

Tempo de
escurecimento
(segundo)
20
40
20
50
40

Tempo de
esmaecimento
(segundo)
50
30
30
50
20

Transmitância média da
lente quando exposta à
luz solar (%)
80
90
50
50
95

Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar
em óculos?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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11. (Unesp 2016) Durante a análise de uma lente delgada para a fabricação de uma lupa, foi
construído um gráfico que relaciona a coordenada de um objeto colocado diante da lente (p)
com a coordenada da imagem conjugada desse objeto por essa lente (p’). A figura 1
representa a lente, o objeto e a imagem. A figura 2 apresenta parte do gráfico construído.

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para essa lente, calcule a que
distância se formará a imagem conjugada por ela, quando o objeto for colocado a 60 cm de
seu centro óptico. Suponha que a lente seja utilizada como lupa para observar um pequeno
objeto de 8 mm de altura, colocado a 2 cm da lente. Com que altura será vista a imagem
desse objeto?
12. (Enem 2014) É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por
lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência
desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão
esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a
intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse
filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul;
e das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + azul e magenta =
vermelho + azul.
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em 20 maio 2014 (adaptado).
Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores
naturais dos objetos?
a) Ciano.
b) Verde.
c) Amarelo.
d) Magenta.
e) Vermelho.
13. (Unesp 2016) Dentre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode
apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino, a lente do olho. Em
situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica intumescido e tem seu raio de
curvatura diminuído (figura 1), o que provoca miopia no paciente. À medida que a taxa de
açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso de água e
volta ao tamanho original (figura 2). A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do
cristalino, provocando sua opacificação.
(www.revistavigor.com.br. Adaptado.)
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De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao tornar-se
mais intumescido, o cristalino ter sua distância focal
a) aumentada e tornar-se mais divergente.
b) reduzida e tornar-se mais divergente.
c) aumentada e tornar-se mais convergente.
d) aumentada e tornar-se mais refringente.
e) reduzida e tornar-se mais convergente.
14. (Unesp 2014) Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal diante de um
espelho plano vertical E pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de
cima da região.

Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta
que passam pela rua com velocidade constante V = 0,8 m/s, em uma trajetória retilínea
paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Considerando que o ponto O na figura
represente a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá
ver a imagem por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida no espelho durante um
intervalo de tempo, em segundos, igual a
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 1.
15. (Mackenzie 2014) Dispõe-se de um espelho convexo de Gauss, de raio de curvatura R.
Um pequeno objeto colocado diante desse espelho, sobre seu eixo principal, a uma distância
R de seu vértice V, terá uma imagem conjugada situada no ponto P desse eixo. O
comprimento do segmento VP é
Página 7 de 38

a) R 4
b) R 3
c) R 2
d) R
e) 2 R
16. (Pucsp 2015) A imagem abaixo corresponde a um esquema das partes que compõem um
dispositivo de segurança muito utilizado nas portas de entrada das residências – o “olho
mágico”.

O esquema nos mostra que esse dispositivo é, na verdade, um sistema óptico composto de 4
lentes esféricas devidamente posicionadas e representadas, na figura, pelos números 4, 5 e 7.
Logo abaixo da tabela que contém a descrição de cada uma das partes, temos uma
representação esquemática dessas lentes. Considerando a sequência: lente superior (4),
lentes intermediárias (7) e lente inferior (5) que compõe o jogo de lentes do “olho mágico”,
podemos afirmar que essas lentes são, respectivamente, do tipo
a) convexo-côncava, plano-côncava, plano-côncava e plano-convexa.
b) convexo-côncava, côncavo-plana, côncavo-plana e convexo-plana.
c) côncavo-convexa, plano-côncava, côncavo-plana e plano-convexa.
d) côncavo-convexa, plano-côncava, côncavo-plana e plano-convexa.
e) biconvexa, plano-côncava, côncavo-plana e plano-convexa.
17. (Enem 2014) Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina
vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração
luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão
entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe
de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo
do feixe refratado indicará adulteração no combustível.
Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do
raio refratado?
a) Mudou de sentido.
b) Sofreu reflexão total.
c) Atingiu o valor do ângulo limite.
d) Direcionou-se para a superfície de separação.
e) Aproximou-se da normal à superfície de separação.
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18. (Unesp 2015) Uma pessoa de 1,8 m de altura está parada diante de um espelho plano
apoiado no solo e preso em uma parede vertical. Como o espelho está mal posicionado, a
pessoa não consegue ver a imagem de seu corpo inteiro, apesar de o espelho ser maior do
que o mínimo necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga apenas a imagem da parte
compreendida entre seus pés e um detalhe de sua roupa, que está a 1,5 m do chão. Atrás
dessa pessoa, há uma parede vertical AB, a 2,5 m do espelho.

Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB refletida no
espelho é 3,3 m e que seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés estão sobre uma
mesma vertical, calcule a distância d entre a pessoa e o espelho e a menor distância que o
espelho deve ser movido verticalmente para cima, de modo que ela possa ver sua imagem
refletida por inteiro no espelho.
19. (Fuvest 2015) Luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo visto na
figura abaixo.

Os raios refletidos nos pontos A, B e C do espelho têm, respectivamente, ângulos de
reflexão θA , θB e θC tais que
a) θA  θB  θC
b) θA  θC  θB
c) θA  θC  θB
d) θA  θB  θC
e) θA  θB  θC
20. (Cefet MG 2014) No vácuo, um determinado meio material isotrópico e transparente com
índice de refração absoluto igual a 2 apresentará a condição de reflexão total para um raio de
luz com ângulo limite de incidência igual a _______, propagando-se do
______________________ para o ______________________ .
Os termos que preenchem, corretamente, as lacunas são
a) 30°, material, vácuo.
b) 30°, vácuo, material.
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c) 60°, material, vácuo.
d) 60°, vácuo, material.
e) 90°, vácuo, material.
21. (Enem PPL 2014) As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde
não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera.
Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 29 fev. 2012.

Esse fenômeno óptico é consequência da
a) refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
b) reflexão da luz ao incidir no solo quente.
c) reflexão difusa da luz na superfície rugosa.
d) dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
e) difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
22. (Mackenzie 2015) O uso de espelhos retrovisores externos convexos em automóveis é
uma determinação de segurança do governo americano desde 1970, porque
a) a imagem aparece mais longe que o objeto real, com um aumento do campo visual, em
relação ao de um espelho plano.
b) a distância da imagem é a mesma que a do objeto real em relação ao espelho, com
aumento do campo visual, em relação ao de um espelho plano.
c) a imagem aparece mais perto que o objeto real, com um aumento do campo visual, em
relação ao de um espelho plano.
d) a imagem aparece mais longe que o objeto real, com uma redução do campo visual, em
relação ao de um espelho plano.
e) a distância da imagem é maior que a do objeto real em relação ao espelho, sem alteração
do campo visual, quando comparado ao de um espelho plano.
23. (Unicamp 2015) Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas
porque, dependendo da posição relativa entre objeto e imagem, eles permitem visualizar
detalhes precisos dos dentes do paciente. Na figura abaixo, pode-se observar
esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo. Fazendo uso de raios
notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto

a) se encontra entre F e V e aponta na direção da imagem.
b) se encontra entre F e C e aponta na direção da imagem.
c) se encontra entre F e V e aponta na direção oposta à imagem.
d) se encontra entre F e C e aponta na direção oposta à imagem.
24. (Mackenzie 2014) Certa piscina contém água, de índice de refração absoluto igual a 4 3,
e sua base se encontra 3,00 m abaixo da superfície livre.
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Quando uma pessoa, na beira da piscina, olha perpendicularmente para seu fundo (base), terá
a impressão de vê-lo
Dado: Índice de refração absoluto do ar n  1
a) 2,25 m mais próximo, em relação à profundidade real.
b) 1,33 m mais próximo, em relação à profundidade real.
c) 0,75 m mais próximo, em relação à profundidade real.
d) 1,33 m mais distante, em relação à profundidade real.
e) 0,75 m mais distante, em relação à profundidade real.
25. (Mackenzie 2015) Uma garota encontra-se diante de um espelho esférico côncavo e
observa que a imagem direita de seu rosto é ampliada duas vezes. O rosto da garota só pode
estar
a) entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo.
b) sobre o centro de curvatura do espelho côncavo.
c) entre o foco e o vértice do espelho côncavo.
d) sobre o foco do espelho côncavo.
e) antes do centro de curvatura do espelho côncavo.
26. (Fuvest 2014) Um prisma triangular desvia um feixe de luz verde de um ângulo θA , em
relação à direção de incidência, como ilustra a figura A, abaixo.

Se uma placa plana, do mesmo material do prisma, for colocada entre a fonte de luz e o
prisma, nas posições mostradas nas figuras B e C, a luz, ao sair do prisma, será desviada,
respectivamente, de ângulos θB e θC , em relação à direção de incidência indicada pela seta.
Os desvios angulares serão tais que
a) θA  θB  θC
b) θ

A  θB

 θC
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c) θA  θB  θC
d) θA  θB  θC
e) θA  θB  θC
27. (Unesp 2015) Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se
no ar, paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C
e de índice de refração 3, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios
emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles é igual a 60.

Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, que sen60 

3
que
2

1
sen30  , o ângulo α indicado na figura é igual a
2
a) 90.
b) 165.
c) 120.
d) 135.
e) 150.
28. (Unesp 2014) Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma
lente esférica convergente funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e
parada a 3 cm da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes.

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal, em cm, da lente
utilizada pelo estudante é igual a
a) 5.
b) 2.
c) 6.
d) 4.
e) 3.
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29. (Unicamp 2014) O sistema de imagens street view disponível na internet permite a
visualização de vários lugares do mundo através de fotografias de alta definição, tomadas em
360 graus, no nível da rua.
a) Em uma câmera fotográfica tradicional, como a representada na figura abaixo, a imagem é
gravada em um filme fotográfico para posterior revelação. A posição da lente é ajustada de
modo a produzir a imagem no filme colocado na parte posterior da câmera. Considere uma
câmera para a qual um objeto muito distante fornece uma imagem pontual no filme em uma
posição p’ = 5 cm. O objeto é então colocado mais perto da câmera, em uma posição p =
100 cm, e a distância entre a lente e o filme é ajustada até que uma imagem nítida real
invertida se forme no filme, conforme mostra a figura. Obtenha a variação da posição da
imagem p’ decorrente da troca de posição do objeto.
b) Nas câmeras fotográficas modernas, a captação da imagem é feita normalmente por um
sensor tipo CCD (Charge Couple Devide). Esse tipo de dispositivo possui trilhas de
capacitores que acumulam cargas elétricas proporcionalmente à intensidade da luz incidente
em cada parte da trilha. Considere um conjunto de 3 capacitores de mesma capacitância C =
0,6 pF, ligados em série conforme a figura ao lado. Se o conjunto de capacitores é
submetido a uma diferença de potencial V = 5,0 V, qual é a carga elétrica total acumulada no
conjunto?

30. (Unesp 2015) A figura representa ondas chegando a uma praia. Observa-se que, à medida
que se aproximam da areia, as cristas vão mudando de direção, tendendo a ficar paralelas à
orla. Isso ocorre devido ao fato de que a parte da onda que atinge a região mais rasa do mar
tem sua velocidade de propagação diminuída, enquanto a parte que se propaga na região mais
profunda permanece com a mesma velocidade até alcançar a região mais rasa, alinhando-se
com a primeira parte.

O que foi descrito no texto e na figura caracteriza um fenômeno ondulatório chamado
a) reflexão.
b) difração.
c) refração.
d) interferência.
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e) polarização.
31. (Enem PPL 2015) A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para
diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo
da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um
polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura.
Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 com o feixe da luz refletida,
fenômeno conhecido como Lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo da incidência θp , também
chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a
Lei de Snell.

Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual
a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θr de 30.
Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja
polarizado?
a) 3

3
3
c) 2
1
d)
2
3
e)
2
b)

32. (Fuvest 2014) Um estudante construiu um microscópio ótico digital usando uma webcam,
da qual ele removeu a lente original. Ele preparou um tubo adaptador e fixou uma lente
convergente, de distância focal f = 50 mm, a uma distância d = 175 mm do sensor de imagem
da webcam, como visto na figura abaixo.
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No manual da webcam, ele descobriu que seu sensor de imagem tem dimensão total útil de

6  6 mm2 , com 500  500 pixels. Com estas informações, determine
a) as dimensões do espaço ocupado por cada pixel;
b) a distância L entre a lente e um objeto, para que este fique focalizado no sensor;
c) o diâmetro máximo D que uma pequena esfera pode ter, para que esteja integralmente
dentro do campo visual do microscópio, quando focalizada.
Note e adote:
Pixel é a menor componente de uma imagem digital.
Para todos os cálculos, desconsidere a espessura da lente.

33. (Enem 2015) Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico
conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o
horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser
desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de
muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San
Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava
a bordo do
Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa
escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro.
Disponível em: http://apod.nasa.gov. Acesso em: 6 set. 2012 (adaptado).

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a
a) ressonância.
b) refração.
c) difração.
d) reflexão.
e) difusão.
34. (Fuvest 2013) O telêmetro de superposição é um instrumento ótico, de concepção simples,
que no passado foi muito utilizado em câmeras fotográficas e em aparelhos de medição de
distâncias. Uma representação esquemática de um desses instrumentos está abaixo. O
espelho semitransparente E1 está posicionado a 45° em relação à linha de visão, horizontal,
AB. O espelho E2 pode ser girado, com precisão, em torno de um eixo perpendicular à figura,
passando por C, variando-se assim o ângulo β entre o plano de E2 e a linha horizontal. Desejase determinar a distância AB do objeto que está no ponto B ao instrumento.
a) Desenhe na figura abaixo, com linhas cheias, os raios de luz que, partindo do objeto que
está em B, atingem o olho do observador – um atravessa o espelho E1 e o outro é refletido
por E2 no ponto C. Suponha que ambos cheguem ao olho do observador paralelos e
superpostos.
b) Desenhe, com linhas tracejadas, o trajeto aproximado de um raio de luz que parte do
objeto em B’, incide em C e é refletido por E2.
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Com o objeto em um ponto B específico, o ângulo β foi ajustado em 44°, para que os raios
cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Nessa condição,
c) determine o valor do ângulo γ entre as linhas AB e BC;
d) com AC  10 cm, determine o valor de AB.
Note e adote: sen(22°)=0,37; cos(22°)=0,93; sen(44°)=0,70; cos(44°)=0,72; sen(88°)=0,99;
cos(88°)=0,03; As direções AB e AC são perpendiculares entre si.
35. (Unicamp 2013) O efeito de imagem tridimensional no cinema e nos televisores 3D é
obtido quando se expõe cada olho a uma mesma imagem em duas posições ligeiramente
diferentes. Um modo de se conseguir imagens distintas em cada olho é através do uso de
óculos com filtros polarizadores.
a) Quando a luz é polarizada, as direções dos campos elétricos e magnéticos são bem
definidas. A intensidade da luz polarizada que atravessa um filtro polarizador é dada por

I  I0cos2θ, onde I0 é a intensidade da luz incidente e θ é o ângulo entre o campo elétrico
E e a direção de polarização do filtro. A intensidade luminosa, a uma distância d de uma
P0
, em que P0 é a potência da fonte.
fonte que emite luz polarizada, é dada por I0 
4πd 2
Sendo P0 = 24 W, calcule a intensidade luminosa que atravessa um polarizador que se
encontra a d = 2 m da fonte e para o qual θ  60.
b) Uma maneira de polarizar a luz é por reflexão. Quando uma luz não polarizada incide na
interface entre dois meios de índices de refração diferentes com o ângulo de incidência θB ,
conhecido como ângulo de Brewster, a luz refletida é polarizada, como mostra a figura
abaixo. Nessas condições, θB  θr  90, em que θr é o ângulo do raio refratado. Sendo n1
= 1,0 o índice de refração do meio 1 e θB  60, calcule o índice de refração do meio 2.

36. (Unesp 2015) Nas câmeras fotográficas digitais, os filmes são substituídos por sensores
digitais, como um CCD (sigla em inglês para Dispositivo de Carga Acoplada). Uma lente
esférica convergente (L), denominada objetiva, projeta uma imagem nítida, real e invertida do
objeto que se quer fotografar sobre o CCD, que lê e armazena eletronicamente essa imagem.
A figura representa esquematicamente uma câmera fotográfica digital. A lente objetiva L tem
distância focal constante e foi montada dentro de um suporte S, indicado na figura, que pode
mover-se para a esquerda, afastando a objetiva do CCD ou para a direita, aproximando-a dele.
Na situação representada, a objetiva focaliza com nitidez a imagem do objeto O sobre a
superfície do CCD.
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Considere a equação dos pontos conjugados para lentes esféricas, em que f é a distância
focal da lente, p a coordenada do objeto e p ' a coordenada da imagem. Se o objeto se
aproximar da câmera sobre o eixo óptico da lente e a câmera for mantida em repouso em
relação ao solo, supondo que a imagem permaneça real, ela tende a mover-se para a
a) esquerda e não será possível mantê-la sobre o CCD.
b) esquerda e será possível mantê-la sobre o CCD movendo- se a objetiva para a esquerda.
c) esquerda e será possível mantê-la sobre o CCD movendo- se a objetiva para a direita.
d) direita e será possível mantê-la sobre o CCD movendo- se a objetiva para a esquerda.
e) direita e será possível mantê-la sobre o CCD movendo-se a objetiva para a direita.
37. (Unesp 2013) Uma haste luminosa de 2,5 m de comprimento está presa verticalmente a
uma boia opaca circular de 2,26 m de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de
uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total
da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água.

4
, sen 48,6° = 0,75 e
3
tg 48,6° = 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma
porcentagem do comprimento da haste igual a
a) 70%.
b) 60%.
c) 50%.
d) 20%.
e) 40%.
Considere que o índice de refração do ar seja 1,0, o da água da piscina

38. (Enem PPL 2013) A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras
ópticas, que permitem acessos à internet com velocidade de 1 gigabit por segundo (Gbps), o
suficiente para baixar em um minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil a maioria das conexões
ainda é de 1 megabit por segundo (Mbps), ou seja, menos de um milésimo dos acessos mais
rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico (sílica ou
plástico), segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma
região central envolta por uma camada, também de material dielétrico, com índice de refração
diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o
índice de refração do núcleo, em relação ao revestimento, for
a) superior e ocorrer difração.
b) superior e ocorrer reflexão interna total.
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c) inferior e ocorrer reflexão interna parcial.
d) inferior e ocorrer interferência destrutiva.
e) inferior e ocorrer interferência construtiva.
39. (Unicamp 2013) Um objeto é disposto em frente a uma lente convergente, conforme a
figura abaixo. Os focos principais da lente são indicados com a letra F. Pode-se afirmar que a
imagem formada pela lente

a) é real, invertida e mede 4 cm.
b) é virtual, direta e fica a 6 cm da lente.
c) é real, direta e mede 2 cm.
d) é real, invertida e fica a 3 cm da lente.
40. (Fuvest 2013) A extremidade de uma fibra ótica adquire o formato arredondado de uma
microlente ao ser aquecida por um laser, acima da temperatura de fusão. A figura abaixo ilustra
o formato da microlente para tempos de aquecimento crescentes (t1<t2<t3).

Considere as afirmações:
I. O raio de curvatura da microlente aumenta com tempos crescentes de aquecimento.
II. A distância focal da microlente diminui com tempos crescentes de aquecimento.
III. Para os tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente.
Está correto apenas o que se afirma em
(Note e adote: a luz se propaga no interior da fibra ótica, da esquerda para a direita,
paralelamente ao seu eixo; a fibra está imersa no ar e o índice de refração do seu material é
1,5.)
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) II e III.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

DADOS:
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sen 45  0,71; sen 60  0,87; cos 60  0,50
sen 36,9  0,60; cos 36,9  0,80
aceleração da gravidade  10 m / s2
c  velocidade da luz  3  108 m / s

41. (Cefet MG 2013) A figura a seguir representa uma onda plana cuja velocidade de
propagação e frequência no meio 1 são 14,2 m/s e 20,0 Hz, respectivamente.

Após refratar-se, o valor do comprimento de onda, em metros, é
a) 0,500.
b) 0,750.
c) 2,00.
d) 11,6.
e) 17,4.
42. (Enem 2015) Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (lbn al-Haytham: 965-1040 d.C.)
escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o
funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara
escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos
europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em
tecido utilizado como anteparo.

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à)
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a) íris
b) retina
c) pupila
d) córnea
e) cristalino
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[B]
Como somente incide radiação da cor amarela,
- na porção azul, que reflete apenas o comprimento de onda referente a essa radiação, não
ocorre reflexão alguma, e ela apresenta coloração negra;
- na porção branca, que reflete igualmente todas as radiações, há reflexão somente da
radiação amarela e ela apresenta, então, coloração amarela.
Resposta da questão 2:
[B]
No olho míope, a imagem de um objeto distante forma-se antes da retina. A função da lente é
tornar o feixe incidente mais largo (divergente) para que, após atravessar o cristalino, o feixe
convergente tenha vértice sobre a retina.
Resposta da questão 3:
[D]

Antes:
o
i
  o  di  i  d
d di
Depois:
o
3i
  o  di  3i  (d  6)
d  6 di
Logo,
i  d  3i  (d  6)
i  d  3i  (d  6)  i
d  3(d  6)  d  3d  18  2d  18  d  9 m
Resposta da questão 4:
[E]
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Para resolução desta questão, foi dado que,
f  2,0 m

p  3,0 m
Note que o foco é um valor positivo pois a lente é convergente.
Utilizando a Equação de Gauss, pode ser encontrado a posição da imagem em relação a lente.
1 1 1
 
f p p'
1 1 1
 
p' 2 3
1 32

p'
6
p'  6,0 m
Ou seja, a imagem encontra-se a 6 metros à direita da lente.
Para a ampliação da imagem, tem-se que:
p' 6
A

p
3
A  2
Logo, alternativa correta é a [E].
Resposta da questão 5:
[C]
Dos instrumentos dados como opções, somente a lente convergente pode construir uma
imagem conforme ilustração do enunciado.
[A] O espelho plano sempre irá ter uma imagem do mesmo tamanho, direita e revertida
(trocando direita com esquerda).
[B] O espelho convexo sempre terá uma imagem Virtual, direita e menor, porém a imagem
sempre estará do outro lado do elemento óptico.
[C] CORRETA. Na lente convergente, se o objeto for colocado entre o foco-objeto e o centro
óptico, a imagem será Virtual, direita e maior, conforme ilustração do enunciado.
[D] A Lente divergente sempre irá ter uma imagem virtual, direita e menor que o objeto.
[E] O espelho côncavo não pode ser devido ao fato de a única possibilidade de ter uma
imagem direita e maior, a imagem estará do outro lado do espelho óptico.
Resposta da questão 6:
[C]
Para espelhos plano ou esféricos, a imagem de um objeto real é virtual e direita ou é real e
invertida. Essa imagem virtual é reduzida no convexo, de mesmo tamanho no plano e ampliada
no côncavo.
Assim, tem-se:
Espelho A  convexo, pois a imagem é virtual direita e menor.
Espelho B  plano, pois a imagem é virtual direita e de mesmo tamanho.
Espelho C  côncavo, pois a imagem é virtual direita e maior.
Resposta da questão 7:
[D]
A questão é bastante confusa: o papel é opaco, mas as fibras de celulose são transparentes; a
glicerina é derramada sobre as fibras, tornando o papel que era opaco, translúcido.

Página 22 de 38

Em relação ao papel que era opaco, a quantidade de luz refratada aumenta; em relação às
fibras que eram transparentes, a quantidade de luz refratada diminui. Por falta de opção,
concordamos com o gabarito oficial.
Resposta da questão 8:
[D]
Por ser uma imagem que será projetada, é direto perceber que se trata de uma imagem real.
Em um espelho esférico côncavo, quando a imagem é real, ela será invertida. Diante disto, a
amplitude será de A  5 .
Diante disto,
p '
A
p
p '
5 
p
p '  5p
Utilizando a equação de Gauss para espelhos, temos que:
1 1 1
 
f p p'
1 1
1
 
1 p 5 p
6
1
5p
p  1,2 m  p  120 cm
Resposta da questão 9:
[C]
A figura mostra o caminho seguido pelo feixe de laser.

tgr 

0,5

0,87

1
2  1  3
3
3
3
2

 r  30.

Aplicando a lei de Snell:

 1
nar sen θ  nág sen30  1 senθ  1,4    sen θ  0,7 
2
θ  45.
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Resposta da questão 10:
[C]
A melhor amostra é aquela que melhor concilia o menor tempo de escurecimento, menor
tempo de esmaecimento e menor transmitância.
Resposta da questão 11:
- Analisando o gráfico dado, nota-se que: p  10 cm  p'   

1
 0. Aplicando esses
p'

resultados na equação dos pontos conjugados:
1 1 1
1 1
 


 0  f  10 cm.
f p p'
f 10
Para p  60 cm :

1 1 1
pf
60  10
 
 p' 


f p p'
pf
50

p'  12cm.

- Para p  2cm :
p' 

pf
2  10

 p'   2,5 cm.
8
pf

Aplicando a equação do aumento linear transversal:
h' p'
h'   2,5 
20
A 


 h' 
 h'  10mm.
h
p
8
2
2
Resposta da questão 12:
[D]
Para diminuir a intensidade da luz verde, deve-se usar um filtro que não apresente a
componente verde da luz, ou seja, o filtro magenta, composto apenas das cores vermelha e
azul.
Resposta da questão 13:
[E]
Considerando o cristalino uma lente biconvexa simétrica e que as duas faces estejam em
contato como o mesmo meio, pela equação do fabricante de lente, tem-se:
1
1
2
1
 1 1
 nrel  1    
 nrel  1
 f
R.
f
f
R
2 nrel  1
R R
A distância focal é diretamente proporcional ao raio de curvatura. Assim, se o raio de curvatura
diminui, o cristalino tem sua distância focal reduzida.
1
Da equação da vergência, V  , a vergência é inversamente proporcional à distância focal.
f
Então, se a distância focal é reduzida, o cristalino torna-se mais convergente.
Resposta da questão 14:
[B]
A figura mostra a pessoa observando a passagem do motociclista.
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Por semelhança de triângulos:
D  1,8 1,2

 D  7  0,6  1,8  D  2,4 m.
52
2

t

D 2,4

v 0,8

 t  3 s.

Resposta da questão 15:
[B]
Pela Lei de Gauss:
1 1
1
 
f di do
Onde:
f é a distância focal que é a metade do raio de curvatura e para espelhos convexos tem o sinal
negativo;
di é a distância da imagem em relação ao vértice;
do é a distância do objeto em relação ao vértice.
1
1 1
 
R / 2 di R
2 1 1
  
R R di
R
di  
3


O sinal negativo indica que a imagem é virtual.
Resposta da questão 16:
ANULADA
Questão anulada no gabarito oficial.
A questão foi anulada por haver duas respostas idênticas (alternativas [C] e [D]). Além disto,
para os nomes das lentes, não é aceito o nome côncavo-plana, somente plano-côncava.
Analisando a ilustração da questão, a lente 4 é uma lente côncavo-convexa, as lentes 7 são
lentes plano-côncava e a 5 é uma plano-convexa.
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Resposta da questão 17:
[E]
Como os ângulos de incidência e refração são definidos no intervalo de 0° a 90°, o menor
ângulo tem menor seno. Sendo fixo e não nulo o ângulo de incidência, apliquemos a lei de
Snell às duas situações, gasolina não adulterada e gasolina adulterada.

 sen i
 1,4

 sen r 1

 sen i  1,9
 sen r 2


 

sen i sen r 2 1,4


 0,74  sen r 2  0,74 sen r1 
sen r 1 sen i
1,9
sen r 2  sen r1 

r 2  r1.

Portanto o raio refratado no caso da gasolina adulterada é menor do que para a gasolina não
adulterada. Isso significa que o raio refratado aproximou-se da normal à superfície de
separação.
Resposta da questão 18:
- A imagem da parede (A'B') é simétrica em relação ao plano espelho e de mesmo tamanho,
como mostra a figura.

Então:
d  2,5  3,3  d  3,3  2,5  0,8 m 

d  80 cm.
- Menor distância que o espelho deve ser movido verticalmente.
Sejam os pontos:
C e C'  topo da cabeça da pessoa e respectiva imagem;
G e G'  globo ocular e respectiva imagem;
D e D'  detalhe na roupa e respectiva imagem;
P e P'  pé da pessoa e respectiva imagem;
M  para onde deve ser movida a extremidade superior do espelho;
N  extremidade superior do espelho;
Q  onde incide o raio que determina a imagem do pé da pessoa.

Página 26 de 38

Usando semelhança de triângulos, calculamos a altura útil (z) do espelho para a pessoa
possa ver sua imagem por inteiro.
z
H
1,8
GMQ  GC'P' 

 z
 z  0,9 m.
d 2d
2
Calculando a altura (y) da parte do espelho para a pessoa ver da imagem de seu pé (P') até a
imagem do detalhe (D'), também por semelhança de triângulos:
y
h
1,5
GNQ  GD'P' 

 y
 y  0,75 m.
d 2d
2
A menor distância (x) que se deve mover o espelho para cima para que a pessoa possa ver
sua imagem por inteiro é:
x  y  z  x  z  y  0,90  0,75  0,15 m 

x  15 cm.
Resposta da questão 19:
[B]
A figura ilustra a resolução, mostrando que θA  θC  θB .

Resposta da questão 20:
[A]
Calculando o ângulo limite (L):
n
1
sen L  vácuo 
 L  30.
nmat
2
A reflexão total somente ocorre quando o sentido de propagação da luz é do meio mais para o
menos refringente, ou seja, do material para o vácuo.
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Resposta da questão 21:
[A]
A figura ilustra a situação mostrando dois raios de luz recebidos pelo observador. O raio 1 por
incidência direta e o raio 2, após reflexão total nas camadas de ar próximas do chão quente.

Resposta da questão 22:
[C]
No espelho esférico convexo a imagem de um objeto real é sempre virtual, direita e menor,
situada entre o foco e o vértice. O fato de a imagem ser menor, amplia o campo visual.
Resposta da questão 23:
[A]
A figura mostra o traçado dos raios, determinando a posição do objeto.

Resposta da questão 24:
[C]
Aplicando a equação do dioptro plano, Calculamos a profundidade aparente (hi ) da piscina
para essa pessoa.
h i nar
hi
1



 h i  2,25 m.
h o nág
3 4
3
Portanto, a imagem é sobrelevada de 0,75 m.
Resposta da questão 25:
[C]
No espelho esférico côncavo, para que a imagem seja virtual direita e maior, o objeto deve
estar entre o foco e o vértice do espelho, como ilustra o esquema.
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Resposta da questão 26:
A figura abaixo ilustra as situações.

Na situação II, o feixe incide perpendicularmente à placa, não sofrendo desvio ao atravessá-la,
portanto θB  θA .
Na situação III, o raio emergente da lâmina, é paralelo ao incidente, atingindo o prisma com a
mesma inclinação das duas situações anteriores.
Assim, θC  θA .
Resposta da questão 27:
[C]
A figura mostra as trajetórias dos dois raios no interior da esfera.
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Aplicando a lei de Snell no ponto P:
nvidro sen θ  nar sen 60 

3 sen θ  1

3
2

 sen θ 

1
2

 θ  30.

ˆ é isósceles. Então:
O triângulo ACP
2 θ  α  180  2  30   α  180 

α  120.

Resposta da questão 28:
[A]
Dados: p = 3 cm; A = 2,5.
Da equação do Aumento Linear Transversal:

A

f
f p

 2,5 

f
f 3



2,5 f  7,5  f  1,5 f  7,5  f 

7,5

1,5

f  5 cm.
Resposta da questão 29:
a) Sendo a lente convergente e o objeto muito distante (impróprio), a imagem forma-se no
foco imagem. Assim:
f  p '  5 cm.
Para a nova situação, a imagem é p’’. Aplicando a equação dos pontos conjugados:
1 1 1
1
1
1
1 20  1 19
100
 






 p'' 
cm.
f p p''
5 100 p''
p''
100
100
19
A variação na posição da imagem é:

p''  p' 

100
100  95
5 
19
19



p''  p' 

5
cm.
19

b) Dados: n = 3; C = 0,6 pF; V = 5 V.
Para uma associação de n capacitores de mesma capacitância C, a capacitância
equivalente é:
C 0,6
Ceq  
 Ceq  0,2 pF.
n
3
Calculando a carga armazenada:

Q  Ceq V  0,2  5  

Q  1 pC  1 1012 C.

Resposta da questão 30:
Página 30 de 38

[C]
As ondas estão passando do meio 1 (águas profundas) para o meio 2 (águas rasas). Esse é o
fenômeno da refração.
Resposta da questão 31:
[A]
Dados: nm  1; θp  60; θr  30.
Aplicando a Lei de Snell:

nm sen θp  nL sen θr  1sen60  nL sen30 

3
1
 nL

2
2

nL 

3.

Resposta da questão 32:
a) A área do sensor é A  6  6  36 mm2 , e o número de pixels é N  500  500  25  104.
Assim, a área (A1) de cada pixel é:
A
36
A1  
 A1  1,44  10 4 mm2 .
N 25  104
b) Dados: f = 50 mm; p’ = d = 175 mm.
Da equação dos pontos conjugados:
1 1 1
1 1 1
p' f
 

 
 p
f p p'
p f p'
p'  f

 L

df
175  50

df
125



L  70 mm.
c) Da equação do aumento linear transversal, em módulo:
y'
p'
D' d
6 175
420
 




 D

y
p
D L
D 70
175

D  2,4 mm.
Resposta da questão 33:
[B] ou [D]
Gabarito Oficial: [B]
Gabarito SuperPro®: [B] ou [D]

A figura ilustra dois raios que atingem o olho do observador vindos de diferentes direções,
provocando duas imagens em diferentes posições, mostrando que o fenômeno óptico da Fata
Morgana pode ocorrer por refração e por reflexão (total), dando margem a duas respostas.
Resposta da questão 34:
a)
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b) Embora o examinador quisesse os traçados numa mesma figura, para melhor visualização,
foi construída uma segunda figura.

c) Dado: β  44.

Na figura acima, cada lado de α é perpendicular a cada lado de β. Então:
α  β  44.
O triângulo ABC é retângulo. Então:
γ  2 α  90  180  γ  2  44   90  180  γ  180  90  88 

γ  2.
d) Dado: AC = 10 cm; sen (22°) = 0,37; cos (22°) = 0,93; sen (44°) = 0,70; cos (44°) = 0,72;
sen (88°) = 0,99; cos (88°) = 0,03.
Do item anterior, γ  2. Da trigonometria:
sen 2° = cos 88° = 0,03; cos 2° = sen 88° = 0,99.
No triângulo ABC:
sen 2 10
AC
0,03 10
1
10
tg γ 







AB
cos 2 AB
0,99 AB
33 AB
AB  330 cm.
Resposta da questão 35:
a) Dados: P0 = 24 W; d = 2 m; π  3; θ  60.
Combinando as expressões dadas:
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I  I cos2 θ
 0
P0

I0 
4 π d2


 I

P0
4 π d2

cos2 θ 

24
4  3  22

2

cos2 60 

1 1
1



22
8



I  0,125 W / m2 .
b) Dados: θB  60; θB  θr  90; n1  1.
θB  θr  90  60  θr  90  θr  30.

Na lei de Snell:

n1 sen θB  n2 sen θr

 n1 sen 60  n2 sen 30  1

3
1
 n2

2
2

n2  3.
Resposta da questão 36:
[D]
Primeiramente, vejamos as condições de formação de imagem real para objeto real em lente
delgada convergente, quando a distância (D) entre o objeto e o anteparo (tela ou CCD) é fixa.
pf
1 1 1
 p' 
pf
  
 Dp 
 D p  D f  p2  p f  p f 
pf
 f p p'
pf
p  p'  D  p'  D  p


D p  D f  p2  p f  p f
p

D

D2  4 D f
2

 p2  D p  D f  0 

.

Possibilidades:
1ª) D2  4 D f  0  D  4 f  não há formação de imagem real para qualquer posição da
lente;
2ª) D2  4 D f  0  D  4 f  há uma única posição da lente, devendo ela ser colocada de
forma que o objeto esteja sobre seu ponto antiprincipal objeto (AO), projetando a imagem
(anteparo) sobre seu ponto antiprincipal imagem (Ai);
3ª) D2  4 D f  0  D  4 f  há duas posições da lente, devendo ela ser colocada de
forma que o objeto esteja antes de AO (Figura 2) ou entre AO e FO (Figura 3).
Na Figura 1 vê-se que, ao deslocar o objeto aproximando-o da lente, a imagem desloca-se
para a direita (I2) e fica desfocada. Para torná-la nítida, a lente deve ser deslocada para a
esquerda, aproximando-se do objeto, tanto na Figura 2 como na Figura 3.
No caso da câmera fotográfica, a imagem deve ser menor que o objeto, caracterizando a
situação mostrada na Figura 2.
Devido ao Princípio da Reversibilidade dos raios luminosos, nas figuras 2 e 3 podemos notar
que:

p3  p'2 e p'3  p2 .

Página 33 de 38

Resposta da questão 37:
[D]
A figura ilustra o fenômeno ocorrido.
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Aplicando a Lei de Snell para o dioptro ar-água:
4
1
nágua seni  nar sen90 
seni  11  seni 
4
3
3
Da tabela dada: i = 48,6°  tgi = 1,13.
Mas, da figura:
R
2,26
2,26
tgi 
 1,13 
 h
 h  2 m.
h
h
1,13
Ainda da figura, a parte visível da haste (y) é:
y  h  H  y  H  h  2,5  2  y  0,5 m.
Em valores percentuais:
0,5
50
 100 
2,5
2,5
 20%.

y(%) 
y(%)

 seni 

3
.
4



Resposta da questão 38:
[B]
Na fibra óptica, a luz fica confinada no interior do núcleo, sem penetrar na casca, sendo
conduzida por reflexão total, fenômeno que somente é possível quando o sentido de
propagação da luz é do meio mais refringente para o menos refringente. Portanto, o índice de
refração do núcleo é maior que o da casca.
Resposta da questão 39:
[A]
Utilizando a equação de Gauss temos:

1 1 1
 
f P P'
Observando a ilustração temos:
P  3 cm e f  2 cm

1 1 1
1 1 1 32
 

  
2 3 P'
P' 2 3
6
1 1
  P'  6 cm
P' 6
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Sabendo que P' é positivo, concluímos que a imagem é REAL. Vejamos agora se a imagem é
direita ou invertida.

P' 6 cm

P
3 cm
A  2

A

Logo, a imagem é duas vezes maior (fator 2) que o tamanho do objeto, porém é invertida (sinal
negativo).
Observando a imagem apresentada, podemos observar que o objeto tem 2 cm de altura, logo
sua imagem será invertida e de tamanho igual a 4 cm.
Assim concluímos que a imagem será é REAL, INVERTIDA e de tamanho igual a 4 cm.
Resposta da questão 40:
[E]
Analisando cada uma das afirmativas.
I. Incorreta. A figura ilustra os perfis adquiridos pela microlente com os tempos crescentes de
aquecimento.

Nota-se nela que R3 < R2 < R1. Assim, o raio de curvatura da microlente diminui com os
tempos crescentes de aquecimento.
II. Correta. De acordo com a equação do fabricante de lentes (I), a vergência (V) de uma lente
plano convexa é dada pela expressão:

 nlente
1
 1
(I)
V  

nmeio
R



1

f  V (II)
Ela nos mostra que à medida que o raio de curvatura diminui a vergência aumenta. A
expressão (II) mostra que a distância focal é o inverso da vergência. Portanto, a distância
focal da microlente diminui com os tempos crescentes de aquecimento.
III. Correta. Como são lentes plano-convexas imersas no ar, e o índice de refração do material
da fibra (nlente = 1,5) é maior que o do meio (nar = 1), a microlente tem vergência positiva. Logo,
a microlente é convergente.
Resposta da questão 41:
[A]
Dados: i = 45°; r = 30°; v1 = 14,2 m/s e f = f1 = f2 = 20 Hz.
Usando a equação fundamental da ondulatória, calculamos o comprimento de onda no meio 1:
v
20
1  1 
 1  0,71 m.
f
14,2
Aplicando a Lei de Snell:
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sen i 1
sen 45 0,71 0, 71 0, 71






sen r  2
sen 30
2
0,5
2
 2  0,5 m.
Resposta da questão 42:
[B]
A estrutura do olho análoga à imagem invertida utilizada na figura é a retina. Quando a imagem
é formada na retina, esta é reduzida e invertida. Ao chegar ao córtex cerebral, ela é
processada.
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