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01 - (UECE/2017)    

Dois espelhos planos são posicionados de modo que 

façam um ângulo de 90º entre si. Considere que um raio 

de luz incide em um deles, é refletido e sofre uma 

segunda reflexão no outro espelho. Assuma que o raio 

incidente está em um plano perpendicular aos espelhos. 

O ângulo entre o primeiro raio incidente e o raio que sai 

do conjunto de espelhos é 

 

a) 0. 

b) 90. 

c) 45. 

d) 180. 

 

02 - (UECE/2016)    

O periscópio é um instrumento ótico de uso bastante 

difundido em submarinos. O instrumento é utilizado para 

observação da superfície com o submarino ainda 

mergulhado. O princípio básico de funcionamento desse 

instrumento é a reflexão sucessiva da imagem por dois 

espelhos planos. No caso de um raio de luz horizontal 

incidir no espelho fora d’água, esse raio é refletido em 

uma direção vertical e posteriormente refletido pelo 

espelho no interior do submarino, de modo a sair do 

periscópio horizontalmente. Supondo que cada espelho 

absorva 50% do raio de luz incidente, a razão entre a 

intensidade da luz que incide no instrumento e a que sai 

do segundo espelho é 

 

a) 1/2. 

b) 4. 

c) 1/4. 

d) 1. 

 

03 - (UNIFOR CE/2016)    

Um observador encontra-se no ponto P, a 2,5m de 

distância e perpendicular a um espelho plano NM, de 2 

m de largura, posto no fundo de uma sala quadrada de 

6m x 6m. Na lateral desta sala, encontram-se cinco 

quadros de dimensões desprezíveis, representados 

pelas letras A, B, C, D, E, equidistantes. A vista é 

superior, despreze as dimensões verticais. Olhando 

frontalmente para o espelho, quais as imagens dos 

quadros vistos pelo observador? 

 

 
 

a) A, B, C, D, E 

b) B, C, D, E 

c) C, D, E 

d) D, E 

e) E 

 

04 - (Mackenzie SP/2016)    

Um objeto extenso de altura h está fixo, disposto 

frontalmente diante de uma superfície refletora de um 

espelho plano, a uma distância de 120,0 cm. 

Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância 

de 20,0 cm, a imagem conjugada, nessa condição, 

encontra-se distante do objeto de 

 

a) 100,0 cm 

b) 120,0 cm 

c) 200,0 cm 

d) 240,0 cm 

e) 300,0 cm 

 

05 - (IFPE/2016)    

Um homem está parado a 2 m diante de um espelho 

plano vertical. Afastando 3 m o espelho do ponto onde 

se encontrava, a distância que passa a separar a 

primeira imagem da segunda imagem mede: 

 
 

a) 3 m. 
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b) 4 m. 

c) 6 m. 

d) 5 m. 

e) 9 m. 

 

06 - (UNIFICADO RJ/2016)   

Um observador está localizado numa posição P, de 

frente para um espelho, como na Figura abaixo. 

 

 
 

Se uma pequena lâmpada for colocada na posição do 

ponto O, o observador 

 

a) verá a imagem da lâmpada no ponto B. 

b) verá a imagem da lâmpada no ponto C. 

c) verá a imagem da lâmpada no ponto D. 

d) não verá a imagem da lâmpada, pois a imagem 

está fora de seu campo visual. 

e) verá a imagem da lâmpada no ponto A. 

 

07 - (UNESP/2015)    

Uma pessoa de 1,8 m de altura está parada diante de 

um espelho plano apoiado no solo e preso em uma 

parede vertical. Como o espelho está mal posicionado, a 

pessoa não consegue ver a imagem de seu corpo 

inteiro, apesar de o espelho ser maior do que o mínimo 

necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga apenas 

a imagem da parte compreendida entre seus pés e um 

detalhe de sua roupa, que está a 1,5 m do chão. Atrás 

dessa pessoa, há uma parede vertical AB, a 2,5 m do 

espelho. 

 

 
 

Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a 

imagem da parede AB refletida no espelho é 3,3 m e 

que seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés 

estão sobre uma mesma vertical, calcule a distância d 

entre a pessoa e o espelho e a menor distância que o 

espelho deve ser movido verticalmente para cima, de 

modo que ela possa ver sua imagem refletida por inteiro 

no espelho. 

 

08 - (IFSC/2015)    

Observe a figura abaixo, na qual, três espelhos planos 

estão dispostos. Um raio luminoso incide sobre um dos 

espelhos (E1), formando um ângulo de 15º com a sua 

superfície. Esse raio, depois de sucessivas reflexões 

emerge do espelho E3 com um ângulo de 35º com a sua 

superfície. Fazendo uso de seus conhecimentos sobre 

as leis da reflexão, analise e assinale no cartão-resposta 

a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 

 
 

01. O ângulo  vale 110°. 

02. A reflexão da luz pode ser difusa ou especular, 

mas as leis da reflexão só valem para a reflexão 

especular. 

04. Uma das leis da reflexão coloca que o raio de 

luz incidente, a reta normal e o raio de luz refletido são 

concêntricos, ou seja, pertencem ao mesmo plano. 

08. No fenômeno de reflexão, o ângulo de 

incidência (entre o raio incidente e a reta normal) é 

sempre igual ao ângulo de reflexão (entre a reta normal 

e o raio refletido). 

16. O espelho é qualquer superfície plana onde 

ocorre a reflexão especular. 

32. As leis da reflexão também se aplicam à 

reflexão de objetos. 

 

09 - (UEMG/2015)    

Um espelho reflete raios de luz que nele incidem. Se 

usássemos os espelhos para refletir, quantas reflexões 

interessantes poderíamos fazer. Enquanto a filosofia se 

incumbe de reflexões internas, que incidem e voltam 

para dentro da pessoa, um espelho trata de reflexões 

externas.  

Mas, como escreveu Luiz Vilela, “você verá.”  

Você está diante de um espelho plano, vendo-se 

totalmente. Num certo instante, e é disso que é feita a 

vida, de instantes, você se aproxima do espelho a 1,5 

m/s e está a 2,0 m de distância do espelho.  

 

Nesse instante, a sua imagem, fornecida pelo espelho, 

estará  

 

a) a 2,0 m de distância do espelho, com uma 

velocidade de 3,0 m/s em relação a você.  

b) a 2,0 m de distância do espelho, com uma 

velocidade de 1,5 m/s em relação a você.  

c) a uma distância maior que 2,0 m do espelho, 

com uma velocidade de 3,0 m/s em relação ao espelho.  

d) a uma distância menor que 2,0 m do espelho, 

com uma velocidade de 1,5 m/s em relação ao espelho. 

 

10 - (UFJF MG/2015)    



Manuela deve comprar um espelho para instalar em seu 

quarto. Ela pretende comprar um espelho que permita 

ver sua imagem completa refletida nele. Sabendo que 

Manuela tem 1,70 m de altura e que seus olhos estão a 

1,55 m do chão, ajude-a a realizar sua escolha, 

calculando o que se pede. 

 

a) A máxima altura em relação ao solo onde pode 

ser colocada a base do espelho. 

b) A altura mínima em relação ao solo onde pode 

ser colocado o topo do espelho. 

 

11 - (UFG GO/2014)    

A figura a seguir representa um dispositivo óptico 

constituído por um laser, um espelho fixo, um espelho 

giratório e um detector. A distância entre o laser e o 

detector é d = 1,0 m, entre o laser e o espelho fixo é 

m 3h   e entre os espelhos fixo e giratório é D = 2,0 

m. 

 

 
 

Sabendo-se que  = 45º, o valor do ângulo  para que o 

feixe de laser chegue ao detector é: 

 

a) 15º 

b) 30º 

c) 45º 

d) 60º 

e) 75º 

 

12 - (UNIRG TO/2014)    

Para realizar um experimento, um estudante fixou uma 

ponteira laser na parede, formando um ângulo θ=30° 

com a vertical, a qual aponta diretamente para um 

espelho móvel, conforme a figura a seguir. 

 

 
 

Considerando-se que o espelho se aproxima da parede 

com uma velocidade constante de 1,0 m/s, conclui-se 

que a velocidade vertical da imagem na parede, em m/s, 

é a seguinte: 

 

a) ĵ 3v 


 

b) ĵ /33v 


 

c) ĵ /33v 


 

d) ĵ 3v 


 

 

13 - (UNESP/2014)    

Uma pessoa está parada numa calçada plana e 

horizontal diante de um espelho plano vertical E 

pendurado na fachada de uma loja. A figura representa 

a visão de cima da região. 

 

 
 

Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem 

de um motociclista e de sua motocicleta que passam 

pela rua com velocidade constante V = 0,8 m/s, em uma 

trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a 

linha tracejada. Considerando que o ponto O na figura 

represente a posição dos olhos da pessoa parada na 

calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem 

por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida 

no espelho durante um intervalo de tempo, em 

segundos, igual a 

 

a) 2. 

b) 3. 

c) 4. 

d) 5. 

e) 1. 

 

14 - (UNIFOR CE/2014)    

O ângulo entre dois espelhos planos é de 20º. Um 

objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma 

posição tal que obterá várias imagens formadas pelo 

conjunto de espelhos. Das imagens observadas, 

assinale na opção abaixo, quantas serão enantiomorfas.  

 

a) 8  

b) 9  

c) 10  

d) 17  

e) 18 

 

15 - (UNIFOR CE/2014)    

Ao acordar pela manhã, Camilla levantou-se e saiu em 

direção perpendicular ao espelho plano colado à parede 



de seu quarto, com velocidade constante de 45,0 cm/s. 

Nesta situação, pode-se afirmar que  

 

a) a imagem de Camilla aproximou-se dela a 45,0 

cm/s.  

b) a imagem de Camilla aproximou-se do espelho 

a 90,0 cm/s.  

c) a imagem de Camilla aproximou-se dela a 90,0 

cm/s.  

d) a imagem de Camilla afasta-se do espelho a 

45,0 cm/s.  

e) a imagem de Camilla afasta-se dela a 90,0 

cm/s. 

 

16 - (UERN/2014)    

Uma criança segura um balão com gás hélio, cuja 

extremidade superior se encontra a 2,5 m do teto de um 

salão de festas. Num dado instante, a criança solta o 

balão que começa a subir em direção a um espelho 

plano preso no teto do salão. Considerando que o balão 

sobe com velocidade constante e demora 4s para atingir 

o espelho, então, a imagem do balão durante a subida 

se aproxima do mesmo com velocidade de 

 

a) 0,625 m/s. 

b) 1,5 m/s. 

c) 1,6 m/s. 

d) 1,25 m/s. 

 

17 - (UESPI/2014)    

Na figura abaixo, E1 e E2 representam dois espelhos 

planos dispostos perpendicularmente entre si. Se um 

raio luminoso incidir no espelho E2 formando um ângulo 

de 60° com a superfície refletora, conforme está 

indicado, qual será o ângulo quando o raio sair do 

conjunto de espelhos, após refletir no espelho E1? 

 

 
 

a) 60°  

b) 30°  

c) 45°  

d) 20°  

e) 15° 

 

18 - (UEG GO/2013)    

Um estudante de física está posicionado a uma 

distância de 12 m de um espelho plano. Se ele se 

deslocar a uma velocidade de 2,0 m/s em direção ao 

espelho, em quanto tempo estará a um metro de 

distância da sua imagem? 

 

19 - (FUVEST SP/2012)    

Um rapaz com chapéu observa sua imagem em um 

espelho plano e vertical. O espelho tem o tamanho 

mínimo necessário, y = 1,0 m, para que o rapaz, a uma 

distância d = 0,5 m, veja a sua imagem do topo do 

chapéu à ponta dos pés. A distância de seus olhos ao 

piso horizontal é h = 1,60 m. A figura da questão “a” 

ilustra essa situação e, em linha tracejada, mostra o 

percurso do raio de luz relativo à formação da imagem 

do ponto mais alto do chapéu. 

 

a) Desenhe, na figura abaixo, o percurso do raio 

de luz relativo à formação da imagem da ponta dos pés 

do rapaz. 

 

 
 

b) Determine a altura H do topo do chapéu ao 

chão. 

c) Determine a distância Y da base do espelho ao 

chão. 

d) Quais os novos valores do tamanho mínimo do 

espelho ( y’ ) e da distância da base do espelho ao chão 

( Y’ ) para que o rapaz veja sua imagem do topo do 

chapéu à ponta dos pés, quando se afasta para uma 

distância d’ igual a 1 m do espelho? 

 

NOTE E ADOTE 

O topo do chapéu, os olhos e a ponta dos pés do rapaz 

estão em uma mesma linha vertical. 

 

20 - (PUC SP/2012)    

Um aluno colocou um objeto “O” entre as superfícies 

refletoras de dois espelhos planos associados e que 

formavam entre si um ângulo , obtendo n imagens. 

Quando reduziu o ângulo entre os espelhos para /4, 

passou a obter m imagens. A relação entre m e n é: 

 

 
 

a) m = 4n + 3 

b) m = 4n – 3 

c) m = 4(n + 1) 

d) m = 4(n – 1) 

e) m = 4n 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 21 

  

   

Quando necessário, utilize as constantes para a água: 

d = 1,0g/cm
3
 

c = 1,0cal/g.ºC 

Quando necessário, adote o valor de 340m/s para a 

velocidade do som no ar. 

 

21 - (UFAM/2015)    



Um observador O está diante de um espelho plano E. 

Quatro objetos são colocados nos pontos I, II, III e IV, 

conforme indicado na figura a seguir: 

 

 
 

Podemos afirmar que o observador em O consegue ver 

por reflexão no espelho plano E os objetos localizados: 

 

a) Somente no ponto II. 

b) Somente nos pontos I e II. 

c) Somente nos pontos I, II e III. 

d) Somente nos pontos I, II e IV. 

e) Somente nos pontos II, III e IV. 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: A 

 

2) Gab: B 

 

3) Gab: C 

 

4) Gab: C 

 

5) Gab: C 

 

6) Gab: B 

 

7) Gab: d = 0,8 m  e  x = 0,15 m 

 

8) Gab: 41 

 

9) Gab: A 

 

10) Gab:  

a) hmáx = 0,775 m 

b) hmín = 1,625 m 

 

11) Gab: D 

 

12) Gab: D 

 

13) Gab: B 

 

14) Gab: B 

 

15) Gab: C 

 

16) Gab: D 

 

17) Gab: B 

 

18) Gab: t = 5,75 s 

 

19) Gab: 

 

a)

  
b) H = 2m 

c) Y = 0,8m 

d) y’ = y = 1m 

Y’ = Y = 0,8m 

 

20) Gab: A 

 

21) Gab: E 

 

 

 
 

Faça deste ano um recomeço, sobretudo na forma 

de estudar. Você não obtém  resultados melhores 

fazendo as mesmas coisas. Abraço e vamos nessa 

pessoal 

Professor – Paulo Sérgio - Física 


