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1) (PUCC) Quando se observa um objeto através de uma vidraça comum, vemos: 

a) uma imagem real do objeto; 
b) uma imagem virtual do objeto; 
c) o próprio objeto; 
d) uma imagem imprópria do objeto; 
e) uma imagem invertida. 
 
2) (UFRJ)Temos dificuldade em enxergar com 
nitidez debaixo da água porque os índices de 
refração da córnea e das demais estruturas do 
olho são muito próximos do índice de refração 
da água (n = 4/3 ). Por isso, usamos máscaras 
de mergulho, o que interpõe uma pequena 
camada de ar (nar = 1) entre a água e o olho. 
Um peixe está a uma distância de 2,0 m de um 
mergulhador. Suponha o vidro da máscara 
plano e de espessura desprezível. Calcule a 
que distância o mergulhador vê a imagem do 
peixe. Lembre-se de que para ângulos 
pequenos tg (a)= sen (a). 
 

 
 
3) (UFC-CE) Coloca-se água em um aquário de modo a ocupar 60 cm de sua altura. Quando visto 
verticalmente de cima para baixo, a água parece ocupar uma altura diferente, h. Supondo que a velocidade 
de propagação da luz no ar seja de 300 000 km/s e na água de 225000 krn/s, determine, em centímetros, a 
altura aparente h. 
 
4) (PUC-SP) No esquema, ABCD representa uma secção transversal de um tanque de profundidade h, cheio 
de água. Um observador, inicialmente em D, começa a se afastar do tanque na direção DE. 

 
 
Chamando de h1 e de h2, respectivamente, as profundidades aparentes do ponto B, para o observador em D 
e E, pode-se afirmar que: 
 

 
 

5) (UFGO) Sendo √2 o valor do índice de refração da lâmina, i = 45º e 1,4 
cm de espessura da lâmina, e considerando que o meio 1 é o ar (nar = 1), 
determine o valor do desvio lateral.  
 
São dados: sen 30º = 0,5 , cos 30º = 0,87 e sem 15º = 0,26 
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6) (Unicamp-SP - mod.) Um tipo de miragem muito comum nos leva a pensar que há água no chão de uma 
estrada. O que vemos é, na verdade, a reflexão da luz do céu por uma camada de ar quente próxima ao solo. 
Isso pode ser explicado por um modelo simplificado como o da figura abaixo, em que n representa o índice de 
refração. Numa camada próxima ao solo, o ar é aquecido, e assim seu índice de refração n2 se reduz. 
Considere a situação na qual o ângulo de incidência é de 84°. Adote n1 = 1,010 e use a aproximação para   
sen 84° = 0,995. 

 
 
a) Qual deve ser o máximo valor de n2 para que a miragem seja vista? Dê a resposta com três casas 
decimais. 
 
b) Em qual das camadas (1 ou 2) a velocidade da luz é maior? 
 
7) (UFU-MG) A profundidade de uma piscina vazia é tal que sua parede, revestida com azulejos quadrados 
de 12 cm de lado, contém 12 azulejos justapostos verticalmente. Um banhista, na borda da piscina cheia de 
água (índice de refração igual a 4/3), olhando quase perpendicularmente, verá a parede da piscina formada 
por: 
 
a) 12 azulejos de 9 cm de lado vertical. 
b) 9 azulejos de 16 em de lado vertical. 
c) 16 azulejos de 9 cm de lado vertical. 
d) 12 azulejos de 12 em de lado vertical. 
e) 9 azulejos de 12 cm de lado vertical. 
 

8) (Cesgranrio-RJ) 

 
Dois meios A e C estão separados por uma lâmina de faces paralelas (B). Um raio luminoso I, propagando-se 
em A, penetra em B e sofre reflexão total na face que separa B de C, conforme indica a figura da página 
anterior. Sendo nA, nB e nc os índices de refração dos meios A, 8 e C, teremos, respectivamente: 
 
a) nA > nB > nC. 

b) nA > nC > nB. 
c) nB > nA > nC. 

d) nB > nC > nA. 
e) nC > nB > nA 
 
9) (Fgv 2015)  Em um laboratório de ótica, é realizada uma experiência de determinação dos índices de 
refração absolutos de diversos materiais. Dois blocos de mesmas dimensões e em forma de finos 
paralelepípedos são feitos de cristal e de certo polímero, ambos transparentes. Suas faces de maior área são, 
então, sobrepostas e um estreito feixe de luz monocromática incide vindo do ar e no ar emergindo após 
atravessar os dois blocos, como ilustra a figura. 
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Chamando de arn ,  pon  e crn  aos índices de refração absolutos do ar, do polímero e do cristal, 

respectivamente, a correta relação de ordem entre esses índices, de acordo com a figura, é:  
a) ar po crn n n .> >     

b) cr po arn n n .> >     

c) cr ar pon n n .> >     

d) ar cr pon n n .> >     

e) po cr arn n n .> >     

 
10) (Ufrgs 2015)  Na figura abaixo, um raio luminoso i,  propagando-se no ar, incide radialmente sobe placa 

semicircular de vidro. 
 

 
  
Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória dos raios 1r  e 2r  refratados, respectivamente, no 

vidro e no ar.  
 
a)                                 b) c) d) e)  
 
 
 
 
 
Gabarito:  
 
1) B     2) 1,5 m     3) 45 cm     4) E    5) d = 0,42      
6) a) n2 = 1,005 (basta calcular sen L)     b)  camada 2 (a camada 2 é menos refringente por isso ocorre 
a reflexão total). 
7) A     8) C     9) B     10) A (Ao incidir radialmente sobre uma superfície circular o raio não sofre desvio, 
independentemente do sentido de propagação. Ao sair para o ar, o raio está passando do meio mais refringente 
para o menor refringente, afastando-se da normal.) 
 

 


