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PROFESSOR RODRIGO VICARRI 

Nivelamento 

Óptica (luz) 

Princípios: 
 

 A luz se propaga em linha reta em meios 
transparentes e homogêneos. 
 

 A trajetória da luz independe do sentido 
de percurso. 
 

 Se dois raios de luz se cruzam, cada um 
segue sua trajetória independente do 
outro. 

 
Reflexão : 
 
Espelhos Planos : 
 

 O angulo de reflexão é igual ao angulo de 
incidência. 
 

 O objeto e a imagem são equidistantes ( 
estão à mesma distancia do espelho ). 
 

 

Onde:  

N – número de imagens formadas entre pois 
espelhos 

θ angulo formado entre os espelhos. 

 
Espelhos Esféricos : 
 
Propriedades : 
 

 Todo raio que incide paralelamente ao 
eixo principal, reflete-se passando pelo 
foco. 

 
 Todo raio que incide passando pelo foco, 

reflete-se paralelamente ao eixo 
principal. 

 
 Todo raio que incide passando pelo 

centro de curvatura, reflete-se sobre si 
mesmo. 

 Todo raio que incide sobre o vértice, 
reflete-se simetricamente em relação ao 
eixo 

 principal. 
 
 
 
 
 

Classificação da imagens 
 

 Real – se formada a frente do espelho. 
 Virtual – se formada atrás do espelho. 

 
  Direita – se formada no mesmo sentido do 

objeto. 
  Invertida – se formada no sentido oposto ao 

objeto. 
 

 Maior – se maior que o objeto 
 Menor – se menor que o objeto 
 Igual – se do mesmo tamanho do objeto 
 

Equações: 

 

 

Refração : 
Refração – variação da velocidade da luz ao 
passar de um meio para outro.

 

c – velocidade da luz no vácuo  
( c = 300.000 km/s ) 
v – velocidade da luz no meio 

 



Primeiro Momento: Construção 
dos Experimentos.  
 
Experimento 01: Câmara escura de orifício  

 

Conteúdo de Física: Propagação da luz  

 

Objetivo: Conhecer os princípios da óptica 

geométrica, compreender a propagação retilínea 

da luz e relacionar o ângulo visual com a 

distância do observador ao objeto.  

 

Descrição: A câmara escura é uma caixa de 

paredes opacas, existindo em uma delas um 

pequeno orifício. Um objeto luminoso ou 

iluminado é colocado na frente da câmara. O 

experimento mostra como a imagem é formada 

comprovando que a luz propaga em linha reta. 

Também pode ser explorado o comportamento 

da luz ao penetrar no olho humano, que se 

comporta como uma câmara escura de orifício, 

e o orifício central se comporta como a pupila. 

Quando a luz penetra nesta, chega à região 

oposta chamada de retina, onde a imagem é 

formada.  

 

 

Material Utilizado  

 01 caixa de sapato  

 01 pedaço de papel vegetal;  

 01 tesoura;  

 01 tubo de cola de papel;  

 01 vela;  

 

Construção: Faça um furo no fundo da caixa. 

Recorte o papel vegetal com o diâmetro de 

aproximadamente 1 cm maior do que o diâmetro 

da abertura da caixa. Cole o papel vegetal na 

abertura, como na imagem acima. 

______________________________________________

Experimento 2: Feixe de laser sendo refletido 

por espelhos planos  

Conteúdo de Física: Reflexão da luz  

 

Objetivo: Analisar o fenômeno da reflexão 

regular da luz e enunciar as leis da reflexão da 

luz.  

Descrição: Através do feixe de luz emitido pelo 

laser, utilizar os espelhos como anteparo, 

podendo observar o caminho percorrido pelo 

feixe a ser refletido. 

 

Material Utilizado:  

 3 espelhos planos;  

 Um laser;  

 

Experimento 3: Ângulos entre dois espelhos 

planos.  

Conteúdo de Física: Número de imagens 

formadas entre dois espelhos planos.  

Objetivo: Determinar o número de imagens 

geradas por um objeto entre dois espelhos 

planos, que formam um ângulo qualquer entre 

si.  

Material Utilizado:  

 Dois espelhos planos;  

 Suporte para os espelhos com base para 

espelho formando ângulos de 30°, 45°, 

60° e 90°;  

 Um objeto pequeno.  

  



Experimento 3: Ângulos entre dois espelhos 

planos.  

 

Conteúdo de Física: Número de imagens 

formadas entre dois espelhos planos.  

 

Objetivo: Determinar o número de imagens 

geradas por um objeto entre dois espelhos 

planos, que formam um ângulo qualquer entre 

si.  

 

Material Utilizado:  

 Dois espelhos planos;  

 Transferidor;  

 Um objeto pequeno.  

 

Descrição: Quando um objeto é colocado em 

frente aos espelhos planos, o estudante irá 

observar que diminuindo o ângulo entre os dois 

espelhos, aumenta-se o número de imagens e 

quando estão dispostos paralelamente formam-

se infinitas imagens. 

 

Para se calcular o número de imagens que serão 

vistas na associação usa-se a fórmula: 

 

Sendo        o ângulo formado entre os espelhos. 

Por exemplo, quando os espelhos encontra-se 

perpendicularmente, ou seja        =90°: 

 

______________________________________________ 

 

Segundo Momento: Questionamentos 
sobre os Experimentos.  
 
Questão 01.  
 
Observe a figura que representa a câmara 
escura de orifício, observe-a para responder a 
questão. 
 

 

 
a) A imagem formada é direita ou invertida? 

Justifique.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
b) Compare o tamanho da imagem com o objeto, 
movimente o objeto e descreva as suas 
conclusões sobre o que ocorre com a imagem 
quando a posição do objeto é variada.  
 

 
 

 
 

 
 



c) Utilizando uma régua para calcular a 
distância do objeto em relação ao anteparo e ao 
orifício e para medir o tamanho do objeto, 
calcule qual será o tamanho da imagem através 
da equação da câmara escura.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Questão 02.  
 
A figura abaixo, que representa o experimento 
do Feixe de Luz sendo refletido. Após analisar o 
experimento feixe de luz, descreva o que ocorre 
com a trajetória do feixe, quando é refletido 
relacionando às leis da reflexão da luz. 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Questão 03.  

Observe a tirinha e responda. 

 

 
a) Analisando a tirinha de humor do Zé Lelé, 
percebe-se que ilustra uma situação frequente 
em nosso cotidiano de nos observar no espelho. 
Pense um pouco e apresente uma explicação 
para a formação de imagens nos espelhos 
planos.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
b) Observando a imagem de Chico Bento, 
percebe-se que o seu rosto não aparece inteiro 
no espelho, discuta com seus colegas, se é 
possível através de um espelho menor que o 
nosso tamanho obtermos uma imagem inteira 
do nosso corpo no espelho.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Segundo Momento: Questionamentos 
sobre os Experimentos.  

GABARITO 
 

Questão 01.  
 
Observe a figura que representa a câmara 
escura de orifício, observe-a para responder a 
questão. 
 

 

 
a) A imagem formada é direita ou invertida? 

Justifique.  

      Resposta Esperada. A imagem 

formada é invertida._____________                 

b) Compare o tamanho da imagem com o objeto, 
movimente o objeto e descreva as suas 
conclusões sobre o que ocorre com a imagem 
quando a posição do objeto é variada.  
 

      Resposta Esperada. 

Inicialmente a imgam tem o 

mesmo tamanho.  Se for afastado 

a imagem sofrerá uma 

diminuição.__          

c) Utilizando uma régua para calcular a 
distância do objeto em relação ao anteparo e ao 
orifício e para medir o tamanho do objeto, 
calcule qual será o tamanho da imagem através 
da equação da câmara escura.  

 

      Resposta Esperada. Fazer as 

medições. Após utilizar a fórmula: 

1/f=1/p+1/p’ ___________________                

 

Questão 02.  
 
A figura abaixo, que representa o experimento 
do Feixe de Luz sendo refletido. Após analisar o 
experimento feixe de luz, descreva o que ocorre 
com a trajetória do feixe, quando é refletido 
relacionando às leis da reflexão da luz. 
 

  
 

      Resposta Esperada. A 

trajetória é modificada, alterada. 

Sendo que o ãngulo de incidência 

é igual ao ângulo de reflexão._____                

 

Questão 03.  

Observe a tirinha e responda. 

 

 



a) Analisando a tirinha de humor do Zé Lelé, 
percebe-se que ilustra uma situação frequente 
em nosso cotidiano de nos observar no espelho. 
Pense um pouco e apresente uma explicação 
para a formação de imagens nos espelhos 
planos.  
 

 

      Resposta Esperada. A imagem 

a partir dos raios de luz. 

Logicamente quando temos 

ausência de luz, não veremos a 

imagem._________________________                 

 
b) Observando a imagem de Chico Bento, 
percebe-se que o seu rosto não aparece inteiro 
no espelho, discuta com seus colegas, se é 
possível através de um espelho menor que o 
nosso tamanho obtermos uma imagem inteira 
do nosso corpo no espelho.  
 

      Resposta Esperada. Sim. 

Depende apenas da distância ao 

espelho. Distâncias maiores 

formam objetos menores, 

portanto, podem representar o 

corpo inteiro.____________________                 

 


