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HOJE NÓS VAMOS
REVISAR A ÓPTICA!



Nessa aula nos vamos relembrar:

LENTES
ESFÉRICAS

ÓPTICA DA VISÃO E
INSTRUMENTOS

ÓPTICOS

REFRAÇÃO



Exercício 01 (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

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a
Fata Morgana é a:

a) Ressonância
b) Refração 
c) Difração 
d) Reflexão
e) Difusão



Resolução
O enunciado nos fala sobre uma camada de ar quente, sabendo disso, podemos afirma que quando a temperatura
aumenta, o índice de refração cai;
Em uma situação real, onde não há mudança de temperatura, a luz andaria em linha reta, porém não é o que acontece
nessa situação, como descrito no enunciado, então, sempre que há uma mudança de temperatura a luz refrata, ou seja, a
luz proveniente da água fria é desviada pelas camadas de ar quente que se encontram em regiões acima da água.
Se repetirmos o raciocínio para diferentes pontos presentes na superfície da água, a imagem final formada dará a
impressão da existência de uma falsa parede de águas calmas citada no enunciado.

Para resolver essa questão vamos falar um pouco acerca de algumas informações:

Fonte: http://angloresolve.plurall.net/press/question/695349

OPÇÃO CORRETA: "B"



A figura representa um prisma óptico, constituído de um
material transparente, cujo índice de refração é crescente
com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe
luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na
face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho.
Incide num flime para fotografia colorida, revelando três
pontos

Observando os pontos luminosos revelados no flime, de baixo
para cima, constatam-se as seguintes cores:

a) Vermelha, verde, azul.
b) Verde, vermelha, azul.
c) Azul, verde, vermelha.
d) Verde, azul, vermelha.
e) Azul, vermelha, verde.

Exercício 02 (ENEM 2018)



Resolução
O enunciado nos fala que a luz incidente é policromática, ou seja, a luz bate no prisma, refrata e se divide em 3 cores
(vermelha, verde e azul), após isso, ela sai do prisma, reflete no espelho e vai para o filme;
O enunciado também nos dá duas dicas: quanto maior o índice de refração, maior a frequência da onda e também uma
dica através da imagem que retrata alguns COMPRIMENTOS (se atentem nessa palavra) de onda;
Conceito de refração da luz: quando a luz refrata, ela muda de meio e quando ela passa de um meio menos refringente
para o mais refringente, a luz se aproxima da normal e é isso que acontece na situação descrita, a luz sai do meio menos
refringente (ar) para o meio mais refringente (prisma), então podemos dizer que a cor que mais se aproxima da normal tem
um índice de refrigência maior, logo, quanto maior o índice maior a frequência;
Para resolver essa questão temos que saber desta relação: quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda
Quem sofre o maior desvio tem a maior frequência, nesse caso, a luz azul;
Quem sofre o menor desvio tem a menor frequência, nesse caso, a luz vermelha;
Quem sofreu o desvio intermediário tem uma frequência também intermediária, nesse caso, a luz verde;
Se atentem que o enunciado quer as cores DE BAIXO PARA CIMA, logo: vermelho, verde e azul.

Para resolver essa questão vamos falar um pouco acerca de algumas informações:

OPÇÃO CORRETA: "A"



Os defeitos mais comuns na visão podem ser corrigidos por
meio do emprego de lentes. Suponha que o grau dos óculos
de uma pessoa faz que seus olhos aparentem um tamanho
85% menor para quem a observa frontalmente, e que a
imagem deles se forme a 8,5 mm das lentes dos seus óculos.
Pode-se afirmar que: 
I- As lentes dos óculos se encontram a uma distância de 12
mm dos olhos de seu portador. 
II- A distância focal das lentes desses óculos é igual a 7,6 mm. 
III- O módulo da ampliação dessa lente é de 0,85. 
IV- Se uma pessoa com visão normal utilizar esses óculos, ela
verá os objetos ao redor como um hipermetrope. 

Com base nas sentenças anteriores, marque a alternativa em
que todos os itens estão corretos:

a) I e II
b) I e IV
c) II e III
d) III e IV
e) Todas as alternativas

Exercício 03 (PUC-GO 2016)

RESOLVIDA NO VÍDEO!



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.

Exercício 04 (UNICAMP-2013)

RESOLVIDA NO VÍDEO!



Numa família composta por 4 pessoas, cada uma com um
defeito na visão diferente dos demais, tem-se que:
- O pai apresenta enrijecimento dos músculos ciliares, e com
limitação de sua capacidade de acomodação visual tem
dificuldades para enxergar objetos próximos e longínquos;
- A mãe apresenta um alongamento do globo ocular na
direção ântero-posterior com dificuldade para enxergar
objetos distantes;
- A filha apresenta irregularidades na curvatura da córnea e
enxerga imagens embaçadas dos objetos próximos ou
distantes;
- O filho apresenta um encurtamento do globo ocular na
direção ântero-posterior com dificuldade para enxergar
objetos próximos.

As lentes corretivas indicadas para os membros dessa família,
considerando-se a ordem em que foram citados, são,
respectivamente,

a) Cilíndricas, bifocais, convergentes e divergentes.
b) Divergentes, bifocais, convergentes e cilíndricas.
c) Bifocais, divergentes, cilíndricas e convergentes.
d) Convergentes, cilíndricas, divergentes e bifocais.

Exercício 05 (UERN 2013)



Resolução
PAI: Enrijecimento dos músculos ciliares e dificuldade para enxergar de perto e de longe: como ele não consegue enxergar
nem de perto nem de longe, a lente corretora é a lente bifocal;
MÃE: Globo ocular alongado e dificuldade de enxergar de longe: como o globo ocular é alongado, a imagem se forma antes
da retina, logo o problema de visão é a miopia, portanto, a lente corretora é a divergente;
FILHA: Irregularidade na córnea e enxerga de forma embaçada (tanto de perto quanto de longe): o problema de visão que
ela apresenta é o astigmatismo, logo, sua lente corretora é a lente cilíndrica;
FILHO: Globo ocular pequeno e dificuldade de enxergar de perto: como o globo ocular é pequeno, a imagem se forma
depois da retina, logo o problema de visão é a hipermetropia, portanto, a lente corretora é a convergente.

OPÇÃO CORRETA: "C"



A 1 metro da parte frontal de uma câmara escura de orifício,
uma vela de comprimento 20 cm projeta na parede oposta da
câmara uma imagem de 4 cm de altura.

A câmara permite que a parede onde é projetada a imagem
seja movida, aproximando-se ou afastando-se do orifício. Se o
mesmo objeto for colocado a 50 cm do orifício, para que a
imagem obtida no fundo da câmara tenha o mesmo tamanho
da anterior, 4 cm, a distância que deve ser deslocado o fundo
da câmara, relativamente à sua posição original, em cm, é de

a) 50
b) 40
c) 20
d) 10
e) 5

Exercício 06 (UFSCAR 2008)

RESOLVIDA NO VÍDEO!



MUITO OBRIGADO
PELA ATENÇÃO!

#FiqueEmCasa


