
FIS01183 P4 2012-1 UFRGS

1. a) Um ponto luminoso move-se com velocidade vo em direção a um espelho esférico, ao
longo de seu eixo. Mostre que a imagem deste objeto puntual está se movendo com
velocidade dada por vi = −f 2vo/(o− f)2.

b) Explique o que ocorre quando o→ f e o que significa o sinal negativo.

c) Suponha que o espelho seja côncavo, com r = 15 cm e que vo = 5 cm/s. Determine a
velocidade da imagem quando o objeto estiver longe (o = 30 cm), próximo ao ponto
focal (o = 8 cm) e bem próximo ao espelho (o = 0,1 cm).

2. Na figura abaixo um raio luminoso penetra no ponto P , com um ângulo de incidência θ,
em um prisma triangular cujo ângulo do vértice superior é 90◦. Parte da luz é refratada
no ponto Q com um ângulo de refração de 90◦. Considere que a luz incide no prisma a
partir do ar.

a) Qual o ı́ndice de refração do prisma em termos de θ ?

b) Qual, numericamente, é o maior valor posśıvel do ı́ndice de refração do prisma?

A luz sai do prisma no ponto Q quando o ângulo de incidência nesse ponto

c) aumenta ligeiramente?

d) diminui ligeiramente?

3. Na figura abaixo um observador, situado no ponto P , olha para um peixe através da
parede de vidro de um aquário. O observador está na mesma horizontal que o peixe.
O ı́ndice de refração do vidro é 8/5 e o da água é 4/3. As distâncias são d1 = 8,0 cm,
d2 = 3,0 cm e d3 = 6,8 cm.

a) Do ponto de vista do peixe, a que distância parece estar o observador?

b) Do ponto de vista do observador, a que distância parece estar o peixe?
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4. Na figura abaixo um grão de areia está a 3,0 cm da lente delgada 1, sobre o eixo central
comum às duas lentes. A distância entre o ponto focal e a lente é 4,0 cm para as duas
lentes, que estão separadas por uma distância de 8,0 cm.

a) Qual é a distância entre a lente 2 e a imagem que a lente produz do grão de areia?

Determine se a imagem

b) está à esquerda ou à direita da lente 2.

c) é real ou virtual.

d) é invertida ou não-invertida em relação ao grão de areia..

5. Um objeto luminoso está a uma distância D de um anteparo.

a) Mostre que uma lente convergente de distância focal f pode formar uma imagem
real do objeto no anteparo, quando colocada em duas posições separadas de d =√
D(D − 4f).

b) Mostre que a relação entre as dimensões das duas imagens para essas duas posições
da lente é igual a (D − d)2/(D + d)2. Este é o Método de Bessel para determinar o
foco de uma lente.


