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Conteúdo de Recuperação Semestral  

• Refração da Luz (Un. 6 – Cap.19); 

• Lentes esféricas (Un. 6 – Cap.20); 

• Ondulatória: características de ondas e equação 

de Taylor (Un. 7 – Cap.22). 
 

1. O índice de refração absoluto de um material 

transparente é 1,3. Sendo a velocidade da luz no vácuo 

3,0·108 m/s, nesse material ela é, em metros/segundo, 

igual a  

(A) 1,7·108. 

(B) 2,3·108. 

(C) 3,0·108. 

(D) 3,9·108. 

(E) 4,3·108. 
 

2. Dispõe-se de uma cuba semicircular, que contém um 

líquido transparente, imersa no ar (n 1). Um raio de luz 

monocromática incidente (I) e o respectivo raio refratado 

(R) estão representados na figura ao lado. O índice de 

refração absoluto do líquido vale 

 

(A) 0,71.  

(B) 1,2.  

(C) 1,4.  

(D) 1,7.         

(E) 2,0.  
 

3. 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. 

4. Um estudante de Física observa um raio luminoso se 

propagando de um meio A para um meio B, ambos 

homogêneos e transparentes como mostra a figura. A 

partir desse fato, o estudante conclui que 

 

(A) o valor do índice de refração do meio A é maior que 

o do meio B.  

(B) o valor do índice de refração do meio A é metade do 

valor do meio B.  

(C) nos meios A e B, a velocidade de propagação da 

luz é a mesma.  

(D) a velocidade de propagação da luz no meio A é 

menor que no meio B. 

(E) a velocidade de propagação da luz no meio A é 

maior que no meio B. 

 

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. Com relação às propriedades geométricas da 

propagação do raio luminoso através de lentes, são feitas 

as afirmações seguintes: I 

I. Todo raio de luz que atravessa a lente, passando pelo 

seu centro óptico, não sofre desvio. 

II. Todo raio luminoso que incide na lente, passando por 

um foco principal, por meio de prolongamento, emerge 

da lente, passando pelo foco secundário.  

III. Qualquer raio luminoso que incide na lente, passando 

por um foco secundário ao emergir da lente, passará 

pelo foco principal.  
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IV. Se um raio luminoso incide em uma lente 

paralelamente ao eixo principal, ao emergir da lente 

ele o fará de modo que ele ou seu prolongamento passe 

por um foco principal.  

São corretas  

(A) todas as afirmações.  

(B) apenas uma das afirmações.  

(C) as afirmações I e IV.  

(D) as afirmações II e III. 

(E) as afirmações I, II e III. 

 

7. Uma lente delgada convergente tem distância focal igual 

a 10,0 cm. A distância de um objeto real ao foco objeto da 

lente é de 20,0 cm. A distância, em centímetros, da imagem 

ao foco imagem e duas características que ela apresenta 

são:  

(A) 5,0; real e invertida. 

(B) 5,0; real e direta.  

(C) 25,0; real e invertida.  

(D) 25,0; real e direta.  

(E) 25,0; virtual e direta. 

 

8. Projeta-se, com o auxílio de uma lente delgada, a 

imagem real de uma vela, colocada a 20 cm da lente, numa 

tela que dista 80 cm da vela. A distância focal da lente e o 

aumento linear transversal da imagem são, 

respectivamente, iguais a  

(A) 15 cm e 3.  

(B) 15 cm e –3.  

(C) 15 cm e –3. 

(D) –10 cm e –4. 

(E) 16 cm e –4. 

 

9. Um objeto se encontra a 40 cm de um anteparo. Uma 

lente convergente, em duas posições distintas, forma 

imagens do objeto nesse anteparo. Sabendo que a distância 

focal dessa lente é de 7,5 cm, as distâncias entre o objeto e 

as posições da lente acima referidas são, em centímetros, 

(A) 5 e 35.  

(B) 7,5 e 32,5.  

(C) 10 e 30. 

(D) 12,5 e 27,5. 

(E) 15 e 25. 

 

10. Um objeto real que se encontra a uma distância de 

25 cm de uma lente esférica delgada divergente, cuja 

distância focal é, em valor absoluto, também de 25 cm, terá 

uma imagem 

(A) virtual, direita e reduzida, a 12,5 cm do objeto. 

(B) real, invertida e do mesmo tamanho do objeto, a 

25 cm da lente.  

(C) real, invertida e ampliada, a 12,5 cm da lente.  

(D) virtual, direita e ampliada, a 25 cm do objeto.  

(E) Não fornecerá imagem. 

 

11. Um objeto real encontra-se a 20 cm de uma lente 

biconvexa convergente de 10 dioptrias. Sua imagem é 

(A)  real e invertida.  

(B) real e direita.  

(C) virtual e invertida. 

(D) virtual e direita.  

(E) n. d. a. 

 

12. Das ondas citadas a seguir, qual é longitudinal?  

(A) Ondas em cordas tensas.  

(B) Ondas em superfície da água.  

(C) Ondas luminosas.  

(D) Ondas eletromagnéticas.  

(E) Ondas sonoras propagando-se no ar. 

 

13. Vê-se um relâmpago; depois, ouve-se o trovão. Isso 

ocorre porque 

(A) o som se propaga no ar.  

(B) a luz do relâmpago é muito intensa.  

(C) a velocidade do som no ar é de 340 m/s.  

(D) a velocidade do som é menor que a da luz.  

(E) se esse fenômeno ocorresse no vácuo, o som do 

trovão e a luz do relâmpago chegariam juntos. 

 

14. A figura representa um trecho de uma onda que se 

propaga a uma velocidade de 300 m/s:  

 
Para esta onda, determine  

a) a amplitude;  

b) o comprimento de onda;  

c) a frequência;  

d) o período. 

 

15. A figura representa a propagação de uma onda ao 

longo de uma corda com frequência de 20 Hz. Qual a 

velocidade de propagação dessa onda?  

 
 

16. Uma corda homogênea de 2,5 m de comprimento e 

2,0 kg de massa está submetida a uma força tensora de 

80 N. Suas extremidades são fixadas e produz-se na corda 

uma perturbação. Determine 

a) a densidade linear da corda;  

b) a velocidade de propagação da onda na corda. 

 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  
 

 

22M2Fis_01_2018_atv_site.docx  |  3ª Série  ::  2º período  ::   jul/2018      pág. 3 de 3

17. Uma corda homogênea de densidade linear igual a 

0,50 kg/m está tracionada com uma força de intensidade F. 

Uma perturbação aplicada na corda produz uma onda que 

se propaga por ela com velocidade de 6,0 m/s. Qual a 

intensidade F da força? 

 

18. Traciona-se uma corda homogênea de 4,0 m de 

comprimento com uma força de intensidade 50 N. Ondas 

produzidas nessa corda propagam-se com velocidade de 

10 m/s. Qual é a massa da corda? 

 
 
 

GABARITO 
1. 2,3·108 m/s 

2. 1,4 

3. 1,48 

4. E 

5. B 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

11. A 

12. E 

13. D 

14. 0,8 m/s; 1,5 cm; 20kHz; 5.10-5s 

15. 10 m/s 

16. 0,8 kg/m; 10m 

17. 18 N 

18. 2kg 


