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CONCEITOS GERAIS

01. LUZ

c = 300.000 km/s

c = velocidade da luz no vácuo

(01) Um raio laser e um raio de luz possuem, no vácuo, a 

mesma velocidade

Energia radiante

Onda eletromagnética



OBSERVAÇÕES

Todas as ondas eletromagnéticas, possuem, no vácuo, a 

mesma velocidade (300.000 km/s)

ANO – LUZ

“ É a distância percorrida pela Luz, no vácuo, em 1 ano ”

1 ano-luz   9,5 x 1012 km

S = v x t S = 3 x 105 x 1 ano( 3,16 x 107 s) S  9,5 x 1012 km



b)  FEIXE DE LUZ

DIVERGENTE CONVERGENTE PARALELO

( 01 ) Os raios de luz do Sol, ao chegarem às camadas superiores da 

atmosfera terrestre, podem ser considerados paralelos. 



c)  FONTES DE LUZ

PRIMÁRIA (CORPOS LUMINOSOS): Aqueles que emitem 

luz própria

Ex: Lâmpada, Estrelas etc

SECUNDÁRIA (CORPOS ILUMINADOS): Aqueles que 

emitem apenas a luz recebida de outros corpos

Ex: Lua, quadro etc

NOTA: Fontes Pontuais são aquelas que possuem dimensões 

desprezíveis em relação a um determinado referencial



d)  MEIOS DE PROPAGAÇÃO DA LUZ

TRANSPARENTES: são aqueles que permitem a propagação regular 

da luz, proporcionando uma visão nítida dos objetos. (Ex: ar, vidro, 

água em pequenas camadas)

TRANSLÚCIDOS: são aqueles no qual a luz se propaga de maneira 

irregular, não permitindo uma visão nítida dos objetos. (Ex: papel 

vegetal, vidro fosco)

OPACOS: são aqueles que não permitem a passagem da luz

TRANSLÚCIDO TRANSPARENTE OPACO



e)  FENÔMENOS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA

REFLEXÃO
REFRAÇÃO

ABSORÇÃO

“Os três fenômenos podem ocorrer simultaneamente”



e)  A COR DE UM CORPO

LUZ BRANCA

(POLICROMÁTICA)

VERMELHA

ALARANJADA

AMARELA

VERDE

AZUL

ANIL

VIOLETA

“ A COR DE UM CORPO É DEFINIDA PELA LUZ 

REFLETIDA POR ELE”

ISAAC NEWTON (1643 – 1727)

PRISMA



EXEMPLOS

CORPO BRANCO: Reflete toda e qualquer luz 

que incide sobre ele

CORPO NEGRO: absorve toda e qualquer luz 

que incide sobre ele



OUTROS EXEMPLOS

NOTA: FILTRO ÓPTICO: sistema capaz de reduzir ou bloquear 

a radiação que incide sobre ele.

FILTRO ÓPTICO AMARELO





f)  PRINCÍPIOS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA

REVERSIBILIDADE DOS RAIOS LUMINOSOS

“A trajetória da luz  não depende do seu sentido de percurso”



INDEPENDÊNCIA DOS RAIOS LUMINOSOS

“Cada raio de luz se propaga independentemente de qualquer 

outro raio”



PROPAGAÇÃO RETILÍNEA DA LUZ

“Em meios transparentes e homogêneos, a luz se 

propaga em linha reta”



EVIDÊNCIAS DA PROPAGAÇÃO 

RETILÍNEA DA LUZ

a) SOMBRA região não iluminada, delimitada pelos raios que 

tangenciam o objeto não u

FONTE DE LUZ 

PONTUAL
OBJETO

SOMBRA

ANTEPARO



b) PENUMBRA
REGIÃO PARCIALMENTE ILUMINADA DELIMITADA 

PELOS RAIOS QUE SE CRUZAM TANGENCIANDO O 

OBJETO

FONTE DE LUZ 

EXTENSA OBJETO

ANTEPARO

SOMBRA

PENUMBRA

PENUMBRA

“Fonte de luz extensa origina sombra e penumbra”



c) ECLIPSE SOLAR
ÓRBITA DA LUA

ECLIPSE TOTAL 

(CONE DE SOMBRA) ECLIPSE PARCIAL   

(PENUMBRA)

MARÉ ALTA (SIZÍGIA) LUA NOVA

http://br.wrs.yahoo.com/_ylt=AjMxH5MjloxLINmHxiUqYd716Qt.;_ylu=X3oDMTBpY2Y5NXNiBHBvcwM2BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1edhmf6pd/**http%3A//br.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fbr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DLUA%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526x%253Dwrt%26w=385%26h=394%26imgurl=arre-burro.weblog.com.pt%252Farquivo%252Flua-cheia1.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Farre-burro.weblog.com.pt%252Farquivo%252F2005_06.html%26size=16kB%26name=lua-cheia1.jpg%26p=LUA%26type=jpeg%26no=6%26tt=250.397%26oid=ae749623acd054aa%26ei=UTF-8


d) ECLIPSE LUNAR

ÓRBITA DA LUA

ECLIPSE TOTAL 

(CONE DE SOMBRA)

ECLIPSE PARCIAL                            

(PENUMBRA)

MARÉ ALTA (SIZÍGIA) LUA CHEIA

http://br.wrs.yahoo.com/_ylt=AjMxH5MjloxLINmHxiUqYd716Qt.;_ylu=X3oDMTBpY2Y5NXNiBHBvcwM2BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1edhmf6pd/**http%3A//br.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fbr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DLUA%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526x%253Dwrt%26w=385%26h=394%26imgurl=arre-burro.weblog.com.pt%252Farquivo%252Flua-cheia1.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Farre-burro.weblog.com.pt%252Farquivo%252F2005_06.html%26size=16kB%26name=lua-cheia1.jpg%26p=LUA%26type=jpeg%26no=6%26tt=250.397%26oid=ae749623acd054aa%26ei=UTF-8


c) ECLIPSE SOLAR
ÓRBITA DA LUA

ECLIPSE TOTAL 

(CONE DE SOMBRA) ECLIPSE PARCIAL   

(PENUMBRA)

MARÉ ALTA (SIZÍGIA) LUA NOVA

http://br.wrs.yahoo.com/_ylt=AjMxH5MjloxLINmHxiUqYd716Qt.;_ylu=X3oDMTBpY2Y5NXNiBHBvcwM2BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1edhmf6pd/**http%3A//br.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fbr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DLUA%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526x%253Dwrt%26w=385%26h=394%26imgurl=arre-burro.weblog.com.pt%252Farquivo%252Flua-cheia1.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Farre-burro.weblog.com.pt%252Farquivo%252F2005_06.html%26size=16kB%26name=lua-cheia1.jpg%26p=LUA%26type=jpeg%26no=6%26tt=250.397%26oid=ae749623acd054aa%26ei=UTF-8


ECLIPSE LUNAR



e) CÂMARA ESCURA DE ORIFÍCIO
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ALTURA DA IMAGEM

DISTÂNCIA DO OBJETO AO ORIFÍCIO
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Um edifício de altura H projeta no solo uma sombra de 20m. No mesmo 

instante que uma pessoa toma uma haste vertical de 0,20m e nota que sua 

sombra mede 0,40m. Qual é a altura H do edifício?

RESOLUÇÃO

H

h

S

s

s

S

h

H


H / 0,20 = 20 / 0,40 H = 10 m



EXERCÍCIOS

01. A velocidade de propagação das ondas luminosas:

a) é infinitamente grande

b) é máxima no ar

c) é maior na água do que no vácuo

d) vale 300.000 km/s no vidro

e) vale 3,00 x 1010 cm/s no vácuo

02. (Fuvest-SP) Uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de 

anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isso quer dizer que:

a)  A estrela está a 1 bilhão de quilômetros da Terra

b)  Daqui a 1 bilhão de anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra

c)  A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão de anos

d)  Quando a radiação foi emitida pela estrela, ela tinha idade de 1 bilhão de anos



03. (UEFS/03-2) Um objeto vermelho, tingido com pigmentos puros, quando colocado 

em uma sala iluminada com luz monocromática amarela, será visto na cor

a) amarela

b) azul 

c) vermelha

d) preta

e) violeta

04. (FDC/03) Ao incidir luz em um objeto opaco, de superfície branca e não 

polida, observa-se predominantemente, a ocorrência de

a) reflexão especular

b) reflexão difusa

c) refração

d) difração

e) absorção



05. (UCSAL/03) Você vê uma árvore através do vidro de uma janela. A luz refletida 

por essa árvore propaga-se pelo ar, atravessa o vidro e volta a se propagar no ar até 

atingir seus olhos. Supondo-se todos os meios homogêneos, desde que a luz é 

refletida pela árvore até atingir seus olhos

a) ocorre uma refração

b) ocorrem duas refrações

c) ocorrem três refrações

d) ocorrem quatro refrações

e) ocorrem cinco refrações

06. Um estudante que contemple um arco-íris através de um filtro óptico amarelo:

a) verá o arco-íris, com todas  as suas cores

b) não verá nada do arco-íris

c) verá apenas a faixa amarela do arco-íris

d) verá todas as faixas do arco-íris, exceto a amarela

e) verá apenas as faixas alaranjada, amarela e verde do arco-íris


