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Escola Básica Mário Beirão – Beja

Exercícios sobre luz e óptica

1. A luz e o som são fenómenos
ondulatórios. A luz pode propagar-se (1)
e o som pode propagar-se (2):

a. (1) no vazio (2) no vazio
b. (1) nos materiais (2) no vazio
c. (1) no vazio e na matéria (2) no vazio
d. (1) no vazio e na matéria (2) na matéria

2. O espectro electromagnético é um
conjunto de radiações. A ordem
correcta para a região da luz é:

a. vermelho amarelo verde laranja azul
índigo violeta

b. vermelho laranja amarelo verde azul
índigo violeta

c. vermelho laranja amarelo  azul verde
índigo violeta

d. laranja vermelho  amarelo  azul verde
índigo violeta

3. As imagens criadas pelos espelhos
planos são:

a. Do mesmo tamanho do objecto, direitas e
simétricas.

b. Do mesmo tamanho do objecto, invertidas
e simétricas.

c. Menores que o objecto, direitas e
simétricas.

d. Maiores que o objecto, direitas e
simétricas.

4. Num espelho plano quando ocorre uma
reflexão diz-se que:

a. O ângulo que o raio incidente faz com a
normal ao espelho é igual ao ângulo que o
raio reflectido faz com a normal ao
espelho.

b. O ângulo que o raio incidente faz com a
normal ao espelho é menor que o ângulo
que o raio reflectido faz com a normal ao
espelho.

c. O ângulo que o raio incidente faz com a
normal ao espelho é maior que ângulo que
o raio reflectido faz com a normal ao
espelho.

5. O periscópio é uma aplicação da:

a. reflexão da luz.
b. refracção da luz.
c. difracção da luz.

6. Os espelhos que existem nas esquinas
das ruas para auxiliarem o trânsito são:

a. Côncavos
b. Convexos
c. Planos

7. Uma lente de bordos grossos diz-se:

a. Divergente
b. Convergente
c. Cilíndrica

8. Uma lente de bordos finos diz-se:

a. Divergente
b. Convergente
c. Cilíndrica

9. A potência de uma lente é -2 D. Esta
lente é:

a. Divergente
b. Convergente
c. Cilíndrica

10. A distância focal de uma lente é 500
mm. A potência ou vergência dessa lente
é:

a. 2 D
b. 0,002 D
c. 0.02 D
d. -2 D

11. Se um objecto for vermelho quando
iluminado com luz, qual será a sua cor
quando for embrulhado com um papel
celofane azul?

a. Amarelo
b. Verde
c. Preto
d. Branco
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12. Uma banana é amarela. Isto significa
que absorve luz:

a. Azul
b. Verde
c. Vermelha
d. Magenta

13. A seguinte figura ilustra uma lente:

a. Convergente
b. Divergente
c. Cilíndrica
14. A seguinte figura ilustra uma lente:

a. Convergente
b. Divergente
c. Cilíndrica

15. O esquema seguinte quer representar a
adição de três luzes: azul (Blue),
vermelha (Red) e verde (Green).

Faz a legenda dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7, com as respectivas cores. (Lembra-te
das minhas preferências a respeito de futebol)

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

4. _______________________________
5. _______________________________
6. _______________________________
7. _______________________________

16. A seguinte imagem é criada por um
espelho:

a. Côncavo
b. Convexo
c. Pla

17. A Imagem anterior é:

a. Virtual
b. Real
c. Genial

18. A figura representa um homem a pescar
um peixe com arpão:

O peixe real encontra-se:
a. Mais afastado da superfície
b. Mais próximo da superfície
c. Qualquer uma das imagens representa o

peixe.


