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1. (ODONTO - ARARAS) Os índices de refração 

absolutos  relacionados a seguir, para uma radiação 

monocromática amarela. 
 

Meio Óptico                            Índice de Refração 

Absoluto 
gelo                                                            1,31 

  água                                                           1,33 

  vidro                                                          1,50 
diamante                                                       2,40 

Em relação aos meios citados, certamente ocorrerá o 

fenômeno da reflexão total, com maior facilidade para 

o dioptro constituído por: 
  

      a) gelo - água 

      b) vidro - água 
      c) diamante - água 

      d) vidro - gelo 

      e) diamante – vidro 

 
2.  Analise as afirmações: 

  I.   O índice de refração absoluto do ar é crescente da 

região atmosférica (1) para a região atmosférica (2); 
 II.  No ponto B o raio luminoso sofre uma reflexão; 

 II. No ponto C o raio luminoso sofre uma reflexão; 

IV. No ponto D o raio luminoso sofre uma refração. 
  

      Quais são corretas? 

  

      a) Apenas II e IV 

      b) Apenas I e II 

      c) Apenas I e IV 
      d) Apenas II e III 

      e) Apenas III e IV 

 
 

3. PUCCamp 2005) Pesquisadores da Fundação 
Osvaldo Cruz desenvolveram um sensor a laser capaz 

de detectar bactérias no ar em até 5 horas, ou seja, 14 

vezes mais rápido do que o método tradicional. O 
equipamento, que aponta a presença de 

microorganismos por meio de  uma fibra óptica, pode 

se tornar um grande aliado no combate às infecções 

hospitalares.  

(Adaptado de 

http://www.estadao.com.br/vidae/ciencia.htm - acesso 
em julho 2005) 

A transmissão de raios laser através de uma fibra óptica 

é possível devido ao fenômeno da 
a) refração. 

b) difração. 

c) polarização. 

d) interferência. 
e) reflexão total. 

 

4. Um raio de luz monocromática se propaga num líquido de índice de 

refração igual a √2 e atinge a superfície que separa o líquido do ar 

segundo um ângulo de incidência i = 30º. O índice de refração do ar é igual a 

refração. Dado: sin 30 =
1

2
, sin 60 =  

√3

2
, sin 45 =

√2

2

 
1 . Calcule o ângulo de 

 
5. (Unesp) 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. 

6. (Mack-SP) Um mergulhador que se acha a 2 m de profundidade da água, cujo índice de refração é 4/3, 
olha um pássaro que esta voando a 12 m de altura. Para esse mergulhador a altura aparente do pássaro é: 

a) 16 m 
b) 9 m 
c) 12 m 
d) 6 m 
e) 8 m 


