
FÍSICA

Óptica 

01. A óptica  é  um  ramo  da  Física  que  estuda  a  luz  ou,  mais  amplamente,  a  radiação 
eletromagnética, visível.

02. A óptica explica os fenômenos de reflexão, refração e difração, a interação entre a luz e o 
meio, entre outras coisas.

03. A radiação eletromagnética (ou EMR, Electromagnetic Radiation do inglês) pode ser traduzida 
por uma perturbação no vácuo ou na matéria de forma ondulatória.

04. A luz a forma como a conhecemos é uma gama de comprimentos de ondas a que o olho 
humano não é sensível.

05. Um  raio  de  luz  é  a  representação  da  trajetória  da  luz  em  determinado  espaço,  e  sua 
representação indica de onde a luz sai (fonte) e para onde ela se dirige.

06. Reflexão é o  fenômeno que corresponde à mudança de direção ou sentido de propagação 
física.

07. A energia só pode ser  manifestada na forma de ondas.

08. A reflexão difere da refração porque nesta segunda, ocorre alteração nas características do 
meio por onde passa a onda.

09.  Difração é um fenômeno que ocorre com as ondas quando elas passam por um orifício ou 
contornam um objeto cuja dimensão é da mesma ordem de grandeza que o seu comprimento da 
onda.

10.  Energia é  uma  das  duas  grandezas  físicas  necessárias  à  correta  descrição  do  inter-
relacionamento (sempre mútuo) entre dois entes ou sistemas físicos. A segunda grandeza é o 
momento. Os entes ou sistemas em interação trocam energia e momento, mas o fazem de forma 
que ambas as grandezas sempre obedeçam à respectiva lei de conservação.



GABARITO

01. E
Comentários: Na verdade, a radiação eletromagnética pode ser visível ou não.

02. C
Comentários: Geralmente, a disciplina estuda fenômenos envolvendo a luz visível, infravermelha, 
e ultravioleta.

03. C
Comentários:  A partícula, ou onda, elementar associada ao fenômeno é o fóton, o qual possui 
campo  elétrico  e  campo  magnético  perpendiculares  e  em  fase,  propagando-se  no  espaço  e 
transportando energia.

04. E
Comentários: Na verdade, existe a sensibilidade  ao olho humano.

05. C 
Comentários: Propagando-se em meio homogêneo, a luz sempre percorre trajetórias retilíneas; 
somente em meios não-homogêneos é que a luz pode descrever "curva".

06. C
Comentários: Em física o fenômeno da reflexão consiste na mudança da direção de propagação 
da  energia  (desde  que  o  ângulo  de  incidência  não  seja  0º).  Consiste  no  retorno  da  energia 
incidente em direção à região de onde ela é oriunda, após entrar em contato com uma superfície 
refletora.

07. E
Comentários:  A energia  pode  tanto  estar  manifestada  na  forma de  ondas  como transmitida 
através de partículas.  Por  isso,  a  reflexão é  um fenômeno que pode se dar  por  um caráter 
eletromagnético ou mecânico.

08. C
Comentários:  A refração  de  um  modo  simplificado,  é  a  passagem  da  luz  por  meios  com 
diferentes índices de refração. A refração modifica a velocidade da luz, mesmo que a direção 
permaneça a mesma (caso a luz incida perpendicularmente à superfície).

09. C
Comentários:  Como  este  desvio  na  trajetória  da  onda,  causado  pela  difração,  depende 
diretamente do comprimento da onda, este fenômeno é usado para dividir, em seus componentes, 
ondas vindas de fontes que produzem vários comprimentos de onda.

10. C
Comentários: A palavra  é  usada  em  vários  contextos  diferentes.  O  uso  científico  tem  um 
significado bem definido e preciso enquanto muitos outros não são tão específicos.


