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QUESTÃO 01 

 

O índice de refração absoluto de um meio é 

2. Determine a velocidade de propagação 

da luz nesse meio, sabendo que a 

velocidade de propagação da luz no vácuo 

é 3,0 ∙ 108 m/s. 

 

QUESTÃO 02 

 

Um raio luminoso, ao passar de um meio A 

para um meio B, forma com a normal à 

superfície de separação ângulos 

respectivamente iguais a 30° e 60°. O meio B 

é o ar, cujo índice de refração absoluto é 1,0 e 

no qual a luz se propaga com velocidade de 3,0 

∙ 108 m/s. Determine o índice de refração do 

meio A e a velocidade da luz nesse meio. 

 

Dados: 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟎 =
𝟏

𝟐
; 𝐬𝐢𝐧 𝟔𝟎 =

√𝟑

𝟐
. 

 

QUESTÃO 03 

 

Um raio de luz monocromática atravessa três 

meios homogêneos e transparentes A, B e C, 

conforme indica a figura. 

 
A) Qual dos meios é o mais refringente? 
B) Em qual dos meios é maior a velocidade de 

propagação da luz? 
 

QUESTÃO 04 

 

A figura mostra a trajetória de um raio de luz 

que se dirige do ar para uma substância X. 

 

Usando a lei de Snell e a tabela dada, é 

possível concluir que o índice de refração da 

substância X em relação ao ar. Determine esse 

valor. 

 

QUESTÃO 05 

 

Um feixe de luz que se propaga inicialmente no 

ar, com índice de refração n1, é refratado e 

atravessa três materiais transparentes com 

índices de refração n2, n3 e n4, como mostra a 

figura a seguir. 

 
Sabendo que θ4 > θ1 > θ2 > θ3, organize em 

ordem crescente os índices de refração de 

cada meio. 



QUESTÃO 06 

 

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 de 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 

B) √3 3⁄  
C) 2 
D) 1/2 

E) √3 2⁄  

QUESTÃO 07 

 

Analise a tabela a seguir e responda: 

 

 
 

Para um mesmo ângulo de incidência diferente 

de zero, o maior desvio na direção de um raio 

de luz que se propaga no ar ocorrerá quando 

penetrar qual meio? JUSTIFIQUE SUA 

RESPOSTA. 

 

QUESTÃO 08 

 

O ângulo limite para uma luz monocromática 

que se propaga de um líquido para o ar vale 

60°. Determine o índice de refração do líquido. 

 

Dados: nar = 1; 𝐬𝐢𝐧 𝟔𝟎 =
√𝟑

𝟐
. 

 

QUESTÃO 09 

 
Um raio de luz monocromática se propaga num 

líquido de índice de refração igual a √𝟐 e atinge 

a superfície que separa o líquido do ar segundo 

um ângulo de incidência θi. O índice de 

refração do ar é igual a 1. Verifique se há 

refração ou reflexão total nos casos: 

 

A) θi = 30º 
B) θi = 60º 
 

QUESTÃO 10                   

 

Um feixe de luz branca atravessa um prisma de 

vidro e sofre dispersão. Cada componente da 

luz branca é desviada diferentemente pelo 

prisma. 

 

A) Qual das componentes sofre maior desvio? 

B) A que componente corresponde o menor 

índice de refração do prisma? 

 

 



QUESTÃO 11                   

 

Qual a alternativa que melhor explica por que 

a profundidade aparente de uma piscina é 

menor do que a real? 

 

A) A luz refletida na superfície da água é 
perturbada pela luz refletida pelo fundo da 
piscina; 

B) A luz refletida pela superfície da água sofre 
refração no ar; 

C) A luz refletida pelo fundo da piscina sofre 
reflexão total na superfície da água; 

D) A luz refletida pelo fundo da piscina sofre 
refração ao passar da água para o ar; 

E) A luz é refratada ao passar do ar para a 
água. 
 

QUESTÃO 12                   

 

Observe a figura. Como você explicaria a 

curvatura da luz mostrada nela, levando em 

conta a lei da refração 

 

 
 

QUESTÃO 13                   

 

Um feixe de luz branca é empregado para 

transmitir sinais de telecomunicação. Para 

isso, é instalada uma fibra óptica que possui 

índice de refração para o azul de 1,528 e para 

o vermelho de 1,513. Considerando-se os raios 

de luz azul e vermelho e que a distância entre 

duas cidades quaisquer é de 300 km. 

 

Determine o raio de luz que chega primeiro. 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

 

 

 

QUESTÃO 14                   

 

Os índios amazônicos comumente pescam 

com arco e flecha. Já na Ásia e na Austrália, o 

peixe arqueiro captura insetos, os quais ele 

derruba sobre a água, acertando-os com jatos 

disparados de sua boca. Em ambos os casos 

a presa e o caçador encontram-se em meios 

diferentes. As figuras abaixo mostram qual é a 

posição da imagem da presa, conforme vista 

pelo caçador, em cada situação.  

 

 
 

Identifique, em cada caso, em qual dos pontos 

mostrados, o caçador deve fazer pontaria para 

maximizar suas chances de acertar a presa. 

 

A) Homem em A; peixe arqueiro em 1 
B) Homem em A; peixe arqueiro em 3 
C) Homem em B; peixe arqueiro em 2 
D) Homem em C; peixe arqueiro em 1 
E) Homem em C; peixe arqueiro em 3 
 

QUESTÃO 15                   

 

Uma lente, feita de material cujo índice de 

refração absoluto é 1,5, é convergente no ar. 

Quando mergulhada num líquido transparente, 

cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela 

continuará se apresentando como 

convergente? Justifique sua resposta. 

 

QUESTÃO 16                   

 

Com uma lente de aumento (convergente), 

um estudante conseguiu acender um fósforo 

que estava a 10 cm da lente, aproveitando a 

luz solar. Qual era a distância focal e a 

vergência da lente? 

 



QUESTÃO 17                   

 

Uma bolha de ar imersa em vidro apresenta o 

formato da figura. Quando três raios de luz 

paralelos a atingem, observa-se que seu 

comportamento óptico é de uma: 

 

 
 

A) Lente convergente. 
B) Lente divergente. 
C) Lâmina de faces paralelas. 
D) Espelho plano. 
E) Espelho convexo. 
 

QUESTÃO 18                   

 

Nossos olhos, assim como as lentes de 

instrumentos óticos, funcionam focalizando a 

luz através da refração que ocorre quando os 

raios luminosos se deslocam entre meios com 

índices de refração diferentes. Podemos 

analisar o olho simplificadamente como um 

sistema formado por uma lente convergente (o 

cristalino) que focaliza a luz sobre a retina 

(figura à esquerda). Se tentarmos criar um 

modelo de laborató WSDF rio formado 

por uma lente focalizando sobre um anteparo, 

uma diferença fundamental é que, no olho, os 

raios de luz se propagam através de um meio 

com índice de refração maior do que o do ar, o 

fluido ocular, enquanto que no modelo com a 

lente e o anteparo, a lente é envolvida apenas 

pelo ar (figura à direita). 

 

 
 

 

 

Suponha que a lente no modelo tenha o 

mesmo tamanho, a mesma forma e o mesmo 

índice de refração que o cristalino no olho e 

que a distância entre o anteparo e a lente é a 

mesma que entre a retina e o cristalino. Analise 

a situação na qual um mesmo objeto está 

posicionado a mesma distância do olho e da 

lente, sabendo que, nesta situação, o olho 

focaliza a imagem do objeto sobre a retina.  

 

Nestas condições, é correto afirmar que, no 

modelo, a imagem será focalizada 

 

A) Entre a lente e o anteparo. 
B) Sobre o anteparo. 
C) Após o anteparo, em uma distância menor 

do que a deste para a lente. 
D) Em um ponto a uma distância infinita do 

anteparo. 
E) É impossível definir. 

 

QUESTÃO 19                   

 

Uma lente de bordas finas de vidro que possui 

índice de refração 1,5 é usada em três 

experiências sucessivas A, B e C. Em todas 

elas recebe um feixe de raios paralelos ao seu 

eixo principal. Na experiência A a lente está 

imersa no ar; em B, na água de índice de 

refração 1,33; e, em C, imersa em bissulfeto de 

carbono líquido, de índice de refração 1,64. O 

feixe de luz emergente: 

 

A) É convergente nas experiências A, B e C. 
B) É divergente nas experiências A, B e C.  
C) É convergente em A e B e divergente em 

C. 
D) É divergente em A e B e convergente em 

C. 
E) É divergente em A e convergente em B e 

C. 
 

QUESTÃO 20                   

 

Numa Folha de papel quadriculado, desenhe 

todas as possíveis imagens formadas pelas 

lentes esféricas utilizando os raios notáveis. 

 


