
 
LISTAS DE EXERCÍCIOS - 3º TRIMESTRE 

 
 
LISTA 1 
 
1. (FUVEST) Suponha que exista um outro universo no qual há um planeta parecido com o nosso, com a                   
diferença de que a luz visível que o ilumina é monocromática. Um fenômeno óptico causado por esta luz, que                   
não seria observado neste planeta, seria: 
 
a) a refração. b) a reflexão. c) a difração. d) o arco-íris. e) a sombra. 
 
 
2. (UNESP) Um pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum para o ar na direção e sentido indicados na                      
figura a seguir.  

 
Assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz no interior do vidro. 
a) A b) B c) C d) D e) E 
 
3. (UEL) O esquema a seguir representa um raio de luz r que se propaga do meio 1 para o meio 2.  

 
De acordo com os dados, o seno do ângulo limite de refração do meio 2 para o meio 1 é 
a)√3/3 b)√3/2 c)√2/2 d)√2/3 e)2/3 
 
4.(FUVEST) Um raio rasante, de luz monocromática, passa de um meio transparente para outro, através de                
uma interface plana, e se retrata num ângulo de 30° com a normal, como mostra a figura adiante. Se o ângulo                     
de incidência for reduzido para 30° com a normal, o raio refratado fará com a normal um ângulo de,                   
aproximadamente: 



 
 
a) 90° b) 60° c) 30° d) 15° e) 10° 
 
5. (UNESP) A figura a seguir indica a trajetória de um raio de luz que passa de uma região semicircular que                     
contém ar para outra de vidro, ambas de mesmo tamanho e perfeitamente justapostas. 

 
 
Determine, numericamente, o índice de refração do vidro em relação ao ar. 
 
6. (UEL) Um feixe de luz está se propagando nos meios I e II separados por uma superfície plana S, conforme o                      
esquema a seguir. 

 
De acordo com o esquema e a tabela de dados, o índice de refração do meio II em relação ao meio I é igual a 
a) 0,701 b) 0,812 c) 1,00 d) 1,16  e) 1,23 
 
7. (UNESP) 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 é igual a 
a) 0,67. b) 0,90. c) 1,17. d) 1,34. e) 1,48. 
 
8. (UNESP) A figura a seguir mostra um raio de luz monocromática propagando-se no ar e atingindo o ponto A                    
da superfície de um paralelepípedo retângulo feito de vidro transparente.  

 
A linha pontilhada, normal à superfície no ponto de incidência do raio luminoso, e os três raios representados                  
estão situados num mesmo plano paralelo a uma das faces do bloco. 
a) De acordo com a figura, que fenômenos estão ocorrendo no ponto A? 
b) O ângulo limite para um raio da luz considerada, quando se propaga desse vidro para o ar, é 42°. Mostre o                      
que acontecerá com o raio no interior do vidro ao atingir o ponto B. 
 
 
9. (UFBA) Na(s) questão(ões) a seguir escreva nos parênteses a soma dos itens corretos. 
A figura a seguir representa um raio de luz monocromática R, que incide na base de um recipiente de vidro que                     
contém uma camada de água. Considerem-se: sen19° = 0,33; sen 30° = 0,50; sen 60° = 0,86; e os índices de                     
refração do vidro, da água e do ar respectivamente iguais a 1,5, 1,3 e 1,0. 

 
Nessas condições, é correto afirmar: 
(01) Quando a luz passa do ar para o vidro, a sua velocidade de propagação é alterada. 
(02) Uma parcela da luz incidente será refletida sob um ângulo de 30° em relação ao plano da lâmina de vidro. 
(04) Uma parcela da luz incidente será absorvida pelo vidro. 
(08) O raio de luz sofrerá reflexão total, ao passar do vidro para a água. 
(16) Haverá um raio de luz refratado da água para o ar. Soma ( ) 
 
10. (UEL) Um raio de luz se propaga do meio (1), cujo índice de refração vale √2, para outro meio (2) seguindo                      
a trajetória indicada na figura a seguir. 

 
Dados: 



sen 30° = ½ sen 45° = √2/2 sen 60° = √3/2 
O ângulo limite para esse par de meios vale 
a) 90° b) 60° c) 45° d) 30° e) zero. 
 
11. (UFV) A figura abaixo ilustra um raio de luz incidindo na interface de dois meios, vidro e ar, de índices de                      
refração 1,5 e 1,0, respectivamente. 
Sabendo-se que o ângulo crítico, ou ângulo limite, entre o vidro e o ar é aproximadamente 42°, a única                   
situação que retrata corretamente as trajetórias dos raios refletido e refratado é: 

 
 
12. (UECE) Uma folha de papel, com um texto impresso, está protegida por uma espessa placa de vidro.  

 
O índice de refração do ar é 1,0 e o do vidro 1,5. Se a placa tiver 3 cm de espessura, a distância do topo da                          
placa à imagem de uma letra do texto, quando observada na vertical, é: 
a) 1 cm b) 2 cm c) 3 cm d) 4 cm 
 
 
13. (UFMG) Um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis, dentro de um copo com                   
água, parece estar quebrado, como mostrado nesta figura: 

 
Bruno respondeu: "Isso ocorre, porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar". 
Tomás explicou: "Esse fenômeno está relacionado com a alteração da freqüência da luz quando esta muda de                 
meio". 
 
Considerando-se essas duas respostas, é CORRETO afirmar que 
a) apenas a de Bruno está certa. 
b) apenas a de Tomás está certa. 
c) as duas estão certas. 
d) nenhuma das duas está certa. 
 



 
14. (ITA) Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10,0 m de profundidade. No fundo do lago,                     
a lanterna emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo š com a vertical (veja figura). 

 
Considere: tgθ = senθ = θ e o índice de refração da água n = 1,33. Então, a profundidade aparente h vista                      
pelo pescador é igual a 
 
a) 2,5 m b) 5,0 m c) 7,5 m d) 8,0 m e) 9,0 m 
 
15. (UERJ) Um banhista deixa os óculos de mergulho caírem no fundo de uma piscina, na qual a profundidade                   
da água é de 2,6 m. O banhista, de fora d'água, vê os óculos segundo uma direção perpendicular ao fundo da                     
piscina. 
A profundidade aparente em que os óculos se encontram, em metros, é: 
a) 0,65 b) 1,30 c) 1,95 d) 2,60 
 
 
 
gabarito 
 
5. 1,5 
6. E 
7. E 
8. a) Reflexão e Refração. 
b) Observe o esquema a seguir: 
9. 01 + 04 + 16 = 21 
10. C 
11. B 
12. B 
13. A 
14. C 
15. C 
 

 

 

  



LISTA 2 

 

1. (UN. MACKENZIE) A velocidade de propagação da luz em determinado líquido é 80% daquela verificada no                 

vácuo. O índice de refração desse líquido é:  

 

a) 1,50 b) 1,25 c) 1,00 d) 0,80 e) 0,20  

 

 

2. (UN. FED. PELOTAS - RS) Um pincel de luz se propaga do vácuo para um meio material de índice de refração                      

absoluto 4/3. Sendo a velocidade de propagação da luz no vácuo de 3 x 105 km/s, podemos afirmar que a                    

velocidade da luz no meio material é de:  

 

a) 4 x 105 km/s b) 2,25 x 105 km/s c) 3 x 105 km/s d) 2 x 105 km/s e) 3,25 x 105 km/s  

 

 

3. (AMAN-RJ) A velocidade da luz num certo óleo mede 2/3 da velocidade no vácuo. O índice de refração                   

absoluto deste óleo é:  

a) 1,50 b) 0,67 c) 1,67 d) 2,50 e) 1,75 

  

 

4. (ENG. S. J. DOS CAMPOS) O índice de refração do vidro em relação ao vácuo vale 1,50. Sabendo-se que a                     

velocidade da luz no vácuo é de 3 x 108 m/s, a velocidade de propagação da luz no vidro é de:  

 

a) 3,5 x 108 m/s b) 3,0 x 108 m/s c) 2,5 x 108 m/s  

d) 2,0 x 108 m/s e) 1,5 x 108 m/s  

 

 

5. (UN. CAXIAS DO SUL) Um raio de luz passa do ar para um meio de índice de refração absoluto n. Sendo 45° o                        

ângulo de incidência no ar e 30° o ângulo de refração no meio, o valor de n é:  

 

a) √2/2  b)√2  c) 2 d) ½  e) 1  

 

 

6. Um banhista deixa os óculos de mergulho cair no fundo de uma piscina, na qual a profundidade da água é                     

de 2,6 m. O banhista, de fora d'água, vê os óculos segundo uma direção perpendicular ao fundo da piscina. A                    

profundidade aparente em que os óculos se encontram é:  

 

a) 0,65 m b) 1,30 m c) 1,80 m d) 1,95 m e) 2,60 m  

 

 

GABARITO 

1. B 2. B 3. A 4. D 5. B 6. D  

 

  



LISTA 3 

 

1. (UFRN/2006) Durante uma aula de Biologia, a professora Gioconda resolveu fazer uma experiência para               

identificar o mosquito Aedes aegypti através de uma lupa. Como não dispunha desse instrumento, ela               

aproveitou duas lentes que havia no laboratório de Física da escola. As figuras abaixo mostram o mosquito                 

visto a olho nu, através da lente L1 (Fig. 1) e através da lente L2 (Fig.2). 

 

Ela ficou surpresa ao perceber que, em uma das lentes, a imagem do mosquito era reduzida (e não ampliada,                   

conforme ela esperava que ocorresse). 

a) Identifique qual o tipo de cada lente. Justifique sua resposta. 

b) Especifique cada uma das imagens produzidas pelas lentes L1 e L2, respectivamente, segundo as seguintes                

características: real ou virtual, aumentada ou diminuída e direita ou invertida. 

 

 

2. Uma estudante usou uma lupa para pesquisar a formação de imagens de objetos reais. Num instante de Sol                   

a pino, ela conseguiu obter um ponto luminoso no chão, colocando a lupa a 20 cm dele e paralelamente a ele.                     

A seguir, aproximando a lupa a 15 cm de seu celular, obteve uma imagem do celular 

a) real, invertida e ampliada. 

b) real, invertida e reduzida. 

c) virtual, direita e ampliada. 

d) virtual, direita e reduzida. 

e) virtual, invertida e ampliada. 

 

 

3. (UEPG PR/2012) Lentes são dispositivos ópticos de fundamental importância no cotidiano do ser humano.               

Com relação a lentes, assinale o que for correto. 

01. A distância focal de uma lente depende do índice de refração do material que a constitui. 

02. Quanto maior a distância focal de lente, maior será a ampliação da imagem de um objeto por ela focado. 

04. A distância focal de uma lente independe do meio em que está inserida. 

08. Quanto maior o índice de refração de uma lente, maior será o desvio do raio luminoso que nela incide. 

 

4. (UNIFOR CE/2009) Uma lente divergente, cuja vergência 

é de −5,0 di, conjuga a um objeto real uma imagem quatro vezes 

menor. 

Nestas condições, a distância do objeto à lente, em cm, vale 

a) 60 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 20 

 

 



5. (UFMG 2004) Após examinar os olhos de Sílvia e de Paula, o oftalmologista apresenta suas conclusões a                  

respeito da formação de imagens nos olhos de cada uma delas, na forma de diagramas esquemáticos, como                 

mostrado nestas figuras: 

 

 

Com base nas informações contidas nessas figuras, é CORRETO afirmar que 

 

a) apenas Sílvia precisa corrigir a visão e, para isso, deve usar lentes divergentes. 

b) ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Sílvia deve usar lentes convergentes e Paula, lentes divergentes. 

c) apenas Paula precisa corrigir a visão e, para isso, deve usar lentes convergentes. 

d) ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Sílvia deve usar lentes divergentes e Paula, lentes convergentes. 

 

 

6. Certo professor de física deseja ensinar a identificar três tipos de defeitos visuais apenas observando a                 

imagem formada através dos óculos de seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao observar um objeto                  

através do primeiro par de óculos, a imagem aparece diminuída. O mesmo objeto observado pelo segundo par                 

de óculos parece aumentado e apenas o terceiro par de óculos distorce as linhas quando girado. Através da                  

análise das imagens produzidas por esses óculos podemos concluir que seus donos possuem, respectivamente, 

 

 

A) miopia, astigmatismo e hipermetropia. 

B) astigmatismo, miopia e hipermetropia. 

C) hipermetropia, miopia e astigmatismo. 

D) hipermetropia, astigmatismo e miopia. 

E) miopia, hipermetropia e astigmatismo. 

 

7. (Puccamp 2000) José fez exame de vista e o médico oftalmologista preencheu a receita a seguir. 

 

Pela receita, conclui-se que o olho 

 

a) direito apresenta miopia, astigmatismo e "vista cansada". 

b) direito apresenta apenas miopia e astigmatismo. 

c) direito apresenta apenas astigmatismo e "vista cansada". 



d) esquerdo apresenta apenas hipermetropia. 

e) esquerdo apresenta apenas "vista cansada". 

 

8. (PUC-MG) 

 

O tipo de lente da história do Bidu é usado para corrigir: 

a) miopia e astigmatismo. 

b) hipermetropia e miopia. 

c) presbiopia e hipermetropia. 

d) presbiopia e miopia. 

e) astigmatismo e estrabismo. 

 

 

9. (UNIMONTES MG/2007) A vergência, V, de um olho é igual ao inverso da distância focal. Considerando que a                   

distância do objeto à lente do olho é de 25cm e que a distância entre a lente do olho e a retina é de cerca de                          

2,0cm, o valor da vergência, medida em dioptrias, é igual a 

a) 50. b) 54. c) 4. d) 6. 

 

 

10. (UNICAMP SP/1996) Nos olhos das pessoas míopes, um objeto localizado muito longe, isto é, no infinito, é                  

focalizado antes da retina. À medida que o objeto se aproxima, o ponto de focalização se afasta até cair sobre                    

a retina. A partir deste ponto, o míope enxerga bem. A dioptria D, ou “grau” , de uma lente é definida com D =                        

1/(distância focal) e 1 grau = 1m-1. Considere uma pessoa míope que só enxerga bem objetos mais próximos do 

que 0,40m de seus olhos.  

 

a) Faça um esquema mostrando como uma lente bem próxima dos olhos pode fazer com que um objeto no                   

infinito pareça estar a 40cm de seus olhos. 

b) Qual a dioptria (em graus) dessa lente? 

c) A partir de que distância uma pessoa míope que usa óculos de “ 4 graus” pode enxergar bem sem os óculos? 

 


