
REVISÃO de REFRAÇÃO. 

1). A figura mostra um raio de luz 
monocromática que se propaga no ar         
(nar = 1) formando um ângulo de 60° com a 
superfície. Quando o raio passa a incidir no 
outro meio o ângulo de refração observado é 
de 30°. A partir destas informações calcule: 
a) O índice de refração da luz no segundo 
meio. (nx)                                                                                       
b) A velocidade da luz neste meio.           
(dado c= 3.108 m/s ) .  

                                                                                                                         

02-(PUC-SP) Um raio de luz monocromática 
propagando-se no vácuo (índice de refração 
igual a 1) atravessa uma placa de vidro e 
retorna ao vácuo. O gráfico representa como 
a velocidade da luz varia em função do 
tempo para a situação descrita. 
A espessura da placa de vidro, em metros, e 
o índice de refração absoluto do vidro, são, 

respectivamente, iguais a 
a) 6,0 . 10-2 e 1,0         b) 2,0 . 10-2 e 3,0          
c) 2,0 . 10-1 e 2/3         d) 6,0 . 10-1 e 1,5          
e) 2,0 .10-1 e 1,5 
3) (PUC-Campinas-SP) De uma lanterna 
colocada no ar (n = 1,0) sai um estreito feixe 
de luz que incide na superfície de separação 
entre o ar e um líquido transparente, 
refratando-se conforme mostra a 
figura.Calcular o índice de refração do 
líquido  a) 1,28.    b) 1,33.  c) 1,39.  d) 1,46.    
e) 1,51. 

4)Um raio 
luminoso proveniente do ar atinge uma 
lâmina de vidro de faces paralelas com 8,0 
cm de espessura e 1,5 de índice de refração. 
Sendo a velocidade da luz no vácuo c = 3.108 
m/s, sabendo que o seno do ângulo de 
incidência é 0,9. l) Construa o esquema da 
lâmina e trace as trajetórias dos raios 
incidentes, refletido e refratado.           .               
ll) Calcular o tempo para o raio de luz 
atravessar a lâmina. 

5). (PUC-SP) Um raio de luz monocromática 
incide perpendicularmente em uma das faces 
de um prisma equilátero emerge de forma 
rasante pela outra face, e supondo o prisma 
imerso no ar, cujo índice de refração é 
nAR=1.Calcular o índice de refração do 

material. Aproximadamente:    = 1,73                                
a) 0,08.         b) 1,15..        c) 2,00     d) 1,41 
e) 2,82 

 
6). (UFRJ) Um cilindro maciço de vidro tem 
acima de sua base superior uma fonte 
luminosa que emite um fino feixe de luz, 
como mostra a figura. Um aluno deseja saber 
se toda luz que penetra por essa 
extremidade superior do tubo vai sair na 
outra extremidade, independentemente da 
posição da fonte F e, portanto, do ângulo de 

incidência . Para tanto, o aluno analisa o 
raio luminoso rasante   ( i = 90°)e verifica que 
o ângulo de refração correspondente a esse 
raio vale  40°.(ângulo limite) 

                                           
Dados: sen 40° = 0,64 e n(ar) = 1                       
a) Obtenha o índice de refração do material 
do cilindro. 
b) Verifique se o raio rasante, após ser 
refratado e incidir na face lateral do cilindro, 
sofrerá ou não uma nova refração.   

7)(VUNESP-SP) 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. (nar = 1) 

 



8) (VUNESP-SP) 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.) (CESGRANRIO) Sobre uma lente semi-
esférica de vidro incide um raio de luz, cuja 
direção é paralela ao eixo óptico da lente. 
Qual dos raios (I, II, III, IV ou V) indicados na 
figura a seguir que melhor representa a 
trajetória, no interior da lente, do raio 
refratado que corresponde a este raio 
incidente? a) I b) II  c) III  d) IV e) V 

 

10)Um ladrão escondeu o produto de seu 

roubo numa caixa pendurada por uma corda 

de 2,4 m de comprimento e amarrada no 

centro da base circular de um bóia. A bóia 

estava em água de índice de refração 5/4. De 

qualquer ponto da superfície era impossível 

ver a caixa. Quanto vale, no mínimo, o raio 

da base da bóia? (nar = 1) 

11)A profundidade de uma piscina revestida 

com  azulejos quadrados de 12 cm de lado, 

contém 10 azulejos justapostos 

verticalmente. Um banhista, na borda da 

piscina cheia de água (índice de refração 

igual a 4/3 e do ar (nar =1), olhando quase 

perpendicularmente. Calcular a distância 

aparente da profundidade total da piscina e 

quantos azulejos o banhista vê na vertical.  

 

 

12). Um pescador avista um peixe em um 

lago a uma distância aparente (di ) de 0,5 m 

da superfície. Considerando os índices de 

refração do ar (nar = 1) e da água (nagua = 4/3) 

qual deve ser a distância real ( do = H) entre a 

superfície da água e o peixe?  

 

:  

13). Um tijolo encontra-se no fundo de uma 

piscina na qual a profundidade da água é 

2,8m. O índice de refração absoluto da água 

é 4/3. Um observador fora da água (nar = 1) 

na vertical que passa pelo objeto, visa o 

mesmo. Calcular a distância e  a elevação 

aparente do tijolo. 

14) (ARQ. S.J.C.-SP) Um avião, em vôo 
horizontal sobrevoa a superfície do mar, 
calmo e de águas límpidas, a uma altitude 
de 200m sobre a superfície da água. Em 
certo instante, o piloto vê um submarino 
como se este estivesse a 216m de distância 
da sua vista, na vertical à superfície do mar. 
Considerando o índice de refração da água 
em relação ao ar como sendo 4/3. 
Determine: 
a) a profundidade aparente do submarino 
em relação à superfície da água do mar. 
b) a profundidade efetiva do submarino em 
relação à superfície da água do mar. 

15). (UFC-CE) 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. 
Calcular a  observada na vertical. 

 

 



 

 


