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Resumo 

 

Essa Unidade Didática tem como objetivo 
subsidiar o trabalho que será desenvolvido 
durante o processo de implementação, que faz 
parte das atividades vinculadas ao Programa 
de Desenvolvimento Educacional – PDE, 
Turma 2014/2015. Essa Unidade Didática 
tratará de demonstrar como o uso do 
laboratório de ciências e de aulas que 
explorem a experimentação como importantes 
recursos didáticos para o ensino da física, 
podem, em conjunto, dinamizar o trabalho do 
professor que busca contribuir com a formação 
de sujeitos críticos, por meio de um trabalho 
que valorize a relação teoria-prática. Para 
tanto, o trabalho foi planejado em 16 encontros 
de 02 horas/aula, em que serão trabalhados os 
conteúdos relacionados com a óptica, em um 
curso de formação de docentes em seu 4º ano.   

Palavras-chave  Laboratório de ciências; Experimentação 

Estudo da Óptica; Relação teoria-prática.  

Formato do Material 

Didático 

Unidade didática 



Público Alvo 

 

Alunos de 4º ano do curso de Formação de 

Docentes do Colégio estadual 

Chateaubriandense. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Vivemos em uma sociedade que está em constante transformação, e o 

homem, ser integrante e transformador da sociedade em que habita, necessita 

sempre de novos conhecimentos que venham a contribuir para a evolução da 

sociedade. Dentre os vários conhecimentos necessários para o desenvolvimento da 

sociedade está os saberes da área da física, que além de muito contribuir para esse 

desenvolvimento, também estão presentes, em grande medida, em nosso cotidiano. 

Assim, compreende-la como ciência em construção e seus efeitos sobre a 

humanidade é, de fato, fundamental para que sejamos membros atuantes e 

transformadores dentro da sociedade em que vivemos.  

Ao trabalhar a disciplina de física com os alunos do curso de formação de 

docentes, percebemos algumas dificuldades apresentadas em relação à sua 

compreensão, especialmente, quando se trata de conteúdos curriculares. Em minha 

experiência, como professor de física da escola pública, posso atestar que uma das 

possíveis causas dessas dificuldades pode estar relacionada com a forma que esses 

conteúdos são trabalhados, ou seja, esses conteúdos podem estar sendo 

apresentados de forma desvinculada das experiências e das vivências práticas dos 

alunos. 

Essa desvinculação dos conteúdos escolares da vida prática dos nossos 

alunos é, na maioria das vezes, identificada na forma de como esses conteúdos são 

trabalhados em sala de aula, o qual se restringe, muitas vezes, somente pelo 

método de aulas expositivas e de resoluções de problemas, com pouca – ou quase 

nenhuma – utilização de atividades experimentais. Essa forma de trabalhar os 

conteúdos não contribui para que os alunos tenham uma aprendizagem significativa, 

pois ele não consegue estabelecer relações dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula com sua prática social, propiciando o possível desinteresse e apatia dos alunos.  



Dito de outra forma, essa prática pode tornar as aulas monótonas, 

desestimulantes, que não desperta o interesse e a participação do aluno em uma 

formação mais sólida e, portanto, mais crítica.  

Essa possibilidade do trabalho com experimentos no ensino de ciências da 

natureza pode ser dinamizada, conforme nos diz Santos (2005): 

 

O ensino por meio da experimentação é quase uma necessidade no 
âmbito das ciências naturais. Ocorre que podemos perder o sentido 
da construção cientifica se não relacionarmos experimentação, 
construção de teorias e realidade socioeconômica e senão 
valorizarmos a relação entre teoria e experimentação, pois ela é o 
próprio cerne do processo cientifico. É necessário discutir a 
importância da prática e de suas múltiplas dimensões. (SANTOS, 
2005, p. 61). 

 

Por conta desse cenário, e por acreditar na potencialidade do trabalho 

experimental no ensino de ciências da natureza, essa Produção Didático-

Pedagógica, que será trabalhada em forma de uma Unidade Didática, visa centrar o 

foco em um conteúdo específico da área da física, a saber, o estudo da óptica, mais 

especificamente, sobre o conteúdo que apresenta e discute a propagação e a 

reflexão da luz. Esse conteúdo será trabalhado com os alunos de 4º ano vespertino 

do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Chateaubriandense, Ensino 

Médio, Normal e Profissional, na cidade de Assis Chateaubriand, Região Oeste do 

Estado do Paraná.  

Dessa forma ao utilizar a metodologia da experimentação como recurso 

pedagógico nas aulas de física, se pretende oportunizar a esses alunos, que 

discutam e reflitam sobre a relação que o conteúdo de óptica estabelece com suas 

práticas sociais. Espera-se que essa metodologia torne as aulas mais interessantes 

e prazerosas, de forma a contribuir para que o aluno não somente se veja como um 

agente potencial de transformação social, mas que seja de fato, a partir de uma 

formação escolar crítica, capaz de interagir frente aos desafios impostos pela 

sociedade. 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO DO COLÉGIO ONDE SERÁ REALIZADA A INTERVENÇÃO 

 

O histórico da escola campo de aplicação da intervenção pedagógica e, claro, 

dessa Unidade Didática, ainda que seja um histórico resumido, pode ser encontrado 

no Projeto Político Pedagógico – PPP que pode ser acessado no sítio: 

www.asdchateaubriandense.seed.pr.gov.br 

Nesse histórico se identifica que esta unidade escolar tem seu nascedouro 

como Colégio Comercial Estadual de Assis Chateaubriand, criado pelo decreto nº 

17.781/69, do dia 30/12/1969. 

Passou a denominar-se Colégio Estadual Engenheiro Azaury Guedes Pereira  

Ensino de 1º e 2º Graus, através do Parecer 050/79 de 07/03/78 e da resolução nº 

1.450/81 de 28/07/1981, ministrando as habilitações Plenas de Contabilidade e 

Magistério e a Habilitação básica em Saúde. 

Em 1984 houve um desmembramento do 1º e 2º graus, e assim este 

estabelecimento passou a denominar-se, através da resolução nº 8428/84, Colégio 

Estadual Chateaubriandense – Ensino de 2º Grau, sendo este nome uma 

homenagem ao município de Assis chateaubriand. Em 1988, através da Resolução 

nº 250/85, ficou autorizado o curso de 2º grau propedêutico, denominado então 

Educação Geral, reconhecido pela Resolução nº 124/87 de 14/01/87. 

A partir da nova LDB (9394/96) O colégio Estadual Chateaubriandense – 

Ensino de 2º Grau passou a denominar-se Colégio Estadual Chateaubriandense – 

Ensino Médio. 

A partir de 1999, com o Programa de Expansão, Melhoria e Inovação do 

Ensino Médio (PROEM), criado a partir da Resolução 4394/96, o Colégio passou a 

oferecer apenas o curso de Formação Geral, entrando em extinção gradativa os 

cursos técnicos em Contabilidade, Magistério e o Propedêutico.  

Em 2002 houve a implantação do Curso Pós-Médio (Gestão Empreendedora), 

proposta do Governo do Estado do Paraná para a educação profissional, autorizado 

e reconhecido pela Resolução 2868/02 – DOE 06/09/02 e o Colégio passou a 

denominar-se Colégio Estadual Chateaubriandense – Ensino Médio e Profissional.  

No ano de 2004 com a implantação do curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível Médio, na 

modalidade Normal, passou a ter a denominação atual de Colégio Estadual 

Chateaubriandense – Ensino Médio, Normal e Profissional. 

http://www.asdchateaubriandense.seed.pr.gov.br/


 

 

Acervo pessoal: Foto da Fachada Col. Est. Chateaubriandense EMP. 

 

Cabe ainda, nessa pequena abordagem histórica, dizer que no tocante ao 

perfil da comunidade escolar do Colégio Estadual Chateaubriandense EMP, os 

educandos são oriundos da zona rural e urbana, são filhos de pequenos 

agricultores, comerciantes, empregados do comércio, cooperativas e órgãos 

públicos. Esta diversidade exige que o colégio desenvolva ações pedagógicas que 

vise atender as necessidades de nossa comunidade, respeitando as condições 

sociais, econômica e religiosa da comunidade escolar. O colégio também 

desenvolve ações para que os pais ou responsáveis participem da formação de seus 

filhos, dessa forma há um bom índice de presença desses responsáveis nas 

reuniões realizadas pelo Colégio, porém o que mais dificulta o trabalho pedagógico 

está justamente na ausência dos responsáveis por aqueles alunos faltosos que 

apresentam baixo rendimento escolar, este é um desafio que também está presente 

em nosso ambiente escolar.  

 Assim, as atividades que serão desenvolvidas nessa escola, por meio dessa 

Unidade Didática, com os alunos do 4º ano do Curso de Formação de Docentes, 

estão distribuídas em 16 encontros de 02 horas cada encontro, totalizando 32 horas. 

O trabalho contemplará o estudo da óptica, que é parte dos conteúdos da física que 

estuda a luz, especialmente a sua propagação e a reflexão. A estratégia 

metodológica será alicerçada por meio de aulas expositivas dialógicas, com 

resolução de problemas, uso de mídias tecnológicas e, principalmente, por meio de 

oficinas no laboratório de ciências para a realização de atividades experimentais. O 

esboço das atividades de cada um dos encontros esta assim disposta: 



1º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Apresentação do projeto  

 

OBJETIVOS:  

 Propiciar que os alunos compreendam como se dará a atividade de 

implementação do projeto de intervenção pedagógica por meio da Unidade 

Didática previamente elaborada.  

 Destacar a importância da experimentação como metodologia alternativa nas 

aulas de física, bem como a importância da participação e do envolvimento de 

todos para o êxito do projeto. 

 Promover uma maior integração com o grupo. 

 

METODOLOGIA: 

 Aula dialógica com apresentação de slides sobre a temática a ser 

apresentada. 

 Aplicação de um questionário diagnóstico, a ser respondido pelos alunos, com 

o objetivo de nos fornecer informações sobre seus conhecimentos prévios em 

relação aos conteúdos que serão trabalhados durante a realização do projeto.  

 

RECURSOS: 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 

2º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Um pouco da história da Óptica. 

 

OBJETIVO: 

 Reconhecer à física enquanto construção humana, seus aspectos históricos e 

as relações com o contexto cultural e econômico.  

 

METODOLOGIA: 

 Aula dialógica para apresentação de como se deu a construção dos conceitos 

da óptica ao longo da história da humanidade. 



 Utilização do vídeo: Telecurso óptica aula 31 

 

RECURSOS: 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 Vídeo Telecurso 2000: http://www.youtube.com/watch?v=c4NvsTOi2a0#t=877  

Acesso em 22/10/2014 as 10:30h. 

 Texto sobre a história da óptica. 

 

História da Óptica (texto a ser trabalhado) 

Os primeiros relatos sobre a história da óptica remonta a Grécia Antiga, e vem 

se desenvolvendo ao longo da humanidade até os dias atuais, os filósofos gregos na 

tentativa de compreender a indagações como “por que vemos um objeto? O que é a 

luz?”, se dividiam em duas linhas de pensamento que podiam apresentar respostas 

a essas indagações.  

Uma dessas linhas é conhecida como a corrente do filósofo e matemático 

Pitágoras (570 a.C.-496 a.C.). Para essa corrente, havia a defesa de que a luz é 

proveniente de um grande número de partículas minúsculas que partiam do objeto, e 

que, ao atingir nossos olhos, fazia com que víssemos esse objeto. Outra corrente, a 

corrente filosófica de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), defendia a ideia de que a luz 

era um fluído imaterial que se propagava por meio de ondas entre os objetos e os 

olhos. Essas diferentes concepções sobre a natureza da luz no século XVII, deram 

origem a duas correntes de pensamento: a da teoria corpuscular da luz, liderada por 

Newton (1642-1727). (MÁXIMO, ALVARENGA, 2008, p.193). 

Sobre Newton, os autores destacam que esse cientista desenvolveu um 

estudo bastante amplo sobre os fenômenos luminosos, e que, era favorável ao 

pensamento de que a luz era constituída de partículas. Diferente de Newton; 

destacam os autores, havia a corrente de pensamento liderado pelo físico Christian 

Huyghens (1629-1695), que defendia a ideia de que a luz teria um caráter 

ondulatório. As opiniões divergentes entre Newton e Huygens produziram grande 

polêmica na história da física, mas esta divergência entre eles não conduziram a 

uma ideia definitiva sobre a natureza da luz.  

Nesse contexto histórico, é pertinente destacar que Newton, na tentativa de 

justificar o modelo corpuscular, afirmava que a luz é composta de partículas em 

movimento, e que ao atingir uma superfície, essas partículas se refletem 

http://www.youtube.com/watch?v=c4NvsTOi2a0#t=877


elasticamente. Newton argumentava que esse feixe de partículas propagando-se no 

ar, ao atingir a superfície da água, seriam orientadas por uma força de atração, 

sofrendo refração e aumentando sua velocidade. No entanto como naquela época, 

não se dispunha de métodos capazes de medir a velocidade da luz com a precisão 

de hoje, não foi possível afirmar que este método estava correto. Mas devido ao 

grande prestígio de Newton junto à comunidade cientifica, esse modelo continuou 

sendo aceito principalmente na Inglaterra.  

Mais tarde os estudos desenvolvidos pelo inglês Thomas Young (1773-1829), 

que mostrou ser possível obter interferência com a luz, e também com as 

importantes contribuições do cientista francês Leon Foucault (1819-1868), sobre a 

técnica de grande precisão, empregada para medir a velocidade da luz na água, 

mostrando dessa forma que essa velocidade é menor do que no ar, o modelo 

corpuscular defendido por Newton, que previa o contrário, teve que ser 

definitivamente abandonado. Assim o modelo ondulatório da luz, defendido por 

Christian Huyghens, se consolidou. (MÁXIMO, ALVARENGA, 2008).  

Entretanto, com a formulação da hipótese de que a luz seria constituída de 

partículas sem massa, atualmente conhecida como fótons, pelo físico alemão Albert 

Einstein (1879-1955), e devido ao fato de que existem alguns fenômenos físicos que 

não podem ser explicados nem pelo modelo corpuscular defendido por Newton e 

nem pelo modelo ondulatório da luz defendido por Huyghens, a concepção 

contemporânea que temos, entende que ela tem propriedade de partícula em certos 

experimentos e de onda em outros; esse comportamento é conhecido como 

dualidade partícula-onda. (MONTANARI, CUNHA, 1997).  

 

3º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Definindo o que é Óptica. 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender o que é luz, sua velocidade e que aplicações possuem no 

nosso cotidiano. 

 Entender a diferença entre corpos luminosos e corpos iluminados. 

 

METODOLOGIA: 



 Aula dialógica para definição dos conceitos de luz, como ela se propaga, qual 

seu comportamento ao atravessar diferentes meios, possibilitando uma 

melhor compreensão do funcionamento de vários instrumentos ópticos.  

 

RECURSOS: 

 Texto sobre a história da óptica. 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 

Óptica (texto a ser trabalhado) 

É a parte da física que estuda a luz e os fenômenos relacionados a ela, para 

fins didáticos a óptica está dividida em duas partes: a óptica física que estuda os 

fenômenos luminosos relacionados a propagação da luz, e  a óptica geométrica 

que através de princípios simples, consideram os fenômenos ligados a propagação 

da luz por meios de raios luminosos, denominados raios de luz, que pode ser 

entendido como sendo linhas orientadas que representam através de um esquema 

gráfico, a direção e o sentido que a luz se propaga e que podem ser definidos 

geometricamente.   

Por meio das representações do trajeto dos raios de luz, podemos 

compreender o funcionamento de vários instrumentos ópticos, dentre eles: os 

óculos, os binóculos, o periscópio e principalmente um dos mais importantes dos 

nossos sentidos os olhos, que também é um instrumento óptico.   

 Mas afinal o que é luz? 

 Segundo o dicionário Silveira Bueno, encontramos a seguinte definição para 

luz. “Ondas eletromagnéticas que impressionam o sentido da visão e formam o 

espectro visual do vermelho ao violeta sua velocidade no vácuo é de 

aproximadamente 300.000 km por segundo”, ou seja, em outras palavras, a luz é o 

agente físico responsável por enxergamos os corpos luminosos e os corpos 

iluminados.  

 Como vimos, a velocidade da luz é extremamente grande, ou seja, em 

apenas 1 segundo a luz percorre uma distancia de 300.000 km, por ser tão grande 

ela é utilizada para medir distancias astronômicas, essa unidade de medida de 

distancia astronômica é o ano-luz, que corresponde a distancia que a luz percorre no 

vácuo em 1 ano, ou seja:  

1 ano-luz equivale aproximadamente 9,5.1012 km 



 Os corpos luminosos são fontes de luz primária, ou seja, são corpos que 

emitem luz própria, é o caso do sol que emite luz natural, no caso da luz emitida por 

uma vela acesa que também é uma fonte primária, a luz é artificial. Já os corpos 

iluminados são corpos que refletem a luz que recebem das fontes primárias, é o 

caso da lua, de um caderno, de uma árvore, etc. que simplesmente refletem a luz 

recebida do sol.  

A luz se propaga no vácuo e também pode se propagar em alguns meios 

materiais, possibilitando dessa forma ver determinado objeto por meio deles de 

forma nítida é o caso do vidro comum, do ar e da água em pequenas camadas, 

esses corpos são denominados corpos transparentes, existem também outros 

corpos como o papel vegetal e o vidro fosco, que permitem que a luz passe 

parcialmente por eles e dessa forma, os objetos visto por meio deles apresentam 

pouca nitidez, são os corpos translúcidos, já os corpos que impedem que a luz 

passe totalmente por eles, não permitindo a visualização dos objetos através deles 

são chamados corpos opacos, é o caso da madeira, de uma parede de tijolos, de 

uma chapa de metal, etc.  

 

4º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Resolução de exercícios. 

 

OBJETIVO: 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos em relação ao tema estudado.  

 

METODOLOGIA: 

 Através de resolução de exercícios, o aluno ira praticar o que aprendeu, 

durante as aulas, interagindo com colegas e professor, para esclarecimento 

de dúvidas, contribuindo para que se efetive o aprendizado.   

 

RECURSOS: 

 Lista de exercícios 

 Livro didático 

 

 



Colégio Estadual Chateaubriandense Ensino Médio e Profissional 

Aluno (a): __________________________________ Número:______  

Série: 4º Ano F. de Docentes              Prof: Aguimar Castro Ramos    

                          Lista de Exercícios  

 

1) O que você entende por fontes de luz? Como elas são classificadas? 

 

2) Quais dos meios abaixo são translúcidos? 

a) Água 

b) Placa de metal 

c) Vidro fosco 

d) Madeira 

e) Papel vegetal 

 

3) Admita numa situação hipotética que o sol deixasse de emitir luz. Um dia após 

esse evento uma pessoa olhando para o céu sem nuvens conseguiria ver:  

a) As estrelas e a lua 

b) Somente as estrelas 

c) Uma completa escuridão 

d) Somente a lua 

 

4) Recentemente foi anunciada a descoberta de um sistema planetário semelhante 

ao nosso, em torno da estrela Vega, situada a cerca de 26 anos-luz da Terra. Qual a 

distancia dessa estrela a terra? 

 

5) Diferencie e de exemplos de meios transparentes e translúcidos. 

 

6) Sabendo que a distância do Sol a terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros. 

Após quanto tempo a luz do Sol atinge a superfície da Terra? 

 

7) Nas edificações em fase de acabamento geralmente os vidros transparentes são 

instalados e marcados com pinceladas de tinta branca. Qual o motivo dessa medida 

adotada pelos construtores? 

 



5º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Definindo os conceitos de raio de luz e propagação retilínea. 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender o que é raio luz e como se dá sua propagação.  

 Entender a diferença entre sombra e penumbra, bem como ocorre formação 

dos eclipses solares e lunares. 

 

METODOLOGIA: 

 Aula dialógica para apresentação dos conceitos de raio de luz, e como sua 

propagação retilínea nos ajuda a compreender fenômenos como os eclipses.  

 Utilização do vídeo: Telecurso óptica aula 31.  

 

RECURSOS: 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 Vídeo do Telecurso 2000: http://www.youtube.com/watch?v=gXk1VVDQMZQ 

acesso em 22/10/2014 as 11:15h 

 Texto sobre a história da óptica. 

 

O raio de luz (texto a ser trabalhado) 

 Como visto anteriormente a óptica geométrica é a parte da física que estuda a 

luz, levando em consideração o raio luminoso como um elemento geométrico na 

propagação da luz. Este raio pode ser entendido como uma reta orientada 

representando o trajeto da propagação da luz.  

 

Raio de luz (Representação) 

 

No entanto quando temos um conjunto desses raios de luz se propagando, 

pelo espaço temos um feixe ou um pincel de luz.  

 

 

                                          Feixe cilíndrico de luz 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gXk1VVDQMZQ


Princípio da óptica geométrica 

 A Óptica Geométrica se fundamenta em três princípios, para a propagação da 

luz que são: O da propagação retilínea da luz, o da reversibilidade dos raios de luz e 

o da independência dos raios de luz.  

Princípio da propagação retilínea da luz: Este princípio estabelece que nos 

meios transparentes e homogêneos, ou seja, aqueles que apresentam sempre as 

mesmas propriedades em todos os seus pontos, a luz se propaga sempre em linha 

reta. Podemos perceber este fato analisando as situações de formação de sombra e 

penumbra.  

 

Na figura 1 podemos observar que se entre uma fonte pontual de luz e uma 

parede for colocado um corpo opaco, formara na parede uma região com ausência 

de luz denominada sombra, pois a luz manterá sua trajetória retilínea. Vejamos: 

 

 

 

 

 

No caso da fonte de luz ser um corpo extenso, (figura 2) teremos além da formação 

de sombra, outra região com menor incidência de luz chamada penumbra.  



 

 

 Através do Princípio de Propagação Retilínea da luz, podemos entender como 

se formam os eclipses lunares e solares, que são fenômenos que nos chamam a 

atenção por sua beleza, como também pelo desafio que temos em entender como 

ocorrem. Neste caso vamos analisar como se forma um eclipse solar.  

 Quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, sua sombra é projetada 

sobre uma região da Terra que deixa de receber a luz do Sol. Como o Sol é uma 

fonte de luz extensa ocorre a formação de uma sombra e uma penumbra, para uma 

pessoa que esteja localizada na região de sombra totalmente escura, o eclipse será 

total, enquanto que para a pessoa que se encontra na região de penumbra verá  

apenas parte do sol eclipsada, neste caso o eclipse será parcial. (XAVIER & 

BENIGNO, 2010). 
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TEMA: Definir câmara escura  

 

OBJETIVOS:  

 Entender o funcionamento de uma câmara escura relacionando com o 

funcionamento das máquinas fotográficas. 

 Relacionar a propagação retilínea da luz com a formação de imagens.  

 Compreender o funcionamento dos nossos olhos. 

 



METODOLOGIA: 

 Aula dialógica para definição e construção dos conceitos inerentes a 

propagação da luz, e como a compreensão desses conceitos foram 

importantes para o desenvolvimento de vários instrumentos ópticos.  

 Utilização do vídeo: Física: As câmeras e o nosso olho. 

 Trabalhar uma série de questões relacionadas com a temática. 

 

RECURSOS: 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 Vídeo do Telecurso 2000: http://www.youtube.com/watch?v=jEWqQZUjQTM 

acesso em 27/10/2014 às 21:50h 

 

Câmara escura 

 A câmara escura (figura 3) é uma caixa de paredes internas opacas com um 

pequeno orifício em uma de suas paredes. A luz proveniente de um objeto qualquer 

colocado em frente a esse orifício, entra através dele formando na parede oposta a 

ele uma imagem invertida desse objeto. Se a parede oposta ao orifício for 

substituída por uma folha de papel vegetal, essa imagem poderá ser vista por um 

observador. A câmara escura foi as percursoras das máquinas fotográficas.  

 

 Observando a figura acima vemos o objeto (o), encontra-se a uma distancia 

(do) do orifício, formando no fundo da câmara uma imagem (i), invertida e localizada 

a uma distancia (di) do orifício da câmara. Pela relação de triângulos podemos 

perceber que: 

http://www.youtube.com/watch?v=jEWqQZUjQTM


 

 
 = 

  

  
 

Questões sobre o tema 

 Após apresentar o conceito de câmara escura e assistir o vídeo, organizar os 

alunos em grupos para que troquem informações entre si a respeito do assunto e 

respondam as seguintes questões.  

a) O que acontece com a imagem de uma pessoa formada no fundo de uma 

câmara escura quando esta pessoa se afasta da câmara? 

b) Que semelhança existe entre uma câmara escura e uma máquina fotográfica? 

c) A imagem formada no fundo de uma câmara escura é direita ou invertida? Por 

quê? 

d) E o olho humano, como será que é seu funcionamento? Faça uma pesquisa, 

mostrando as semelhanças com o funcionamento da câmara escura.  
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TEMA: Aula experimental no laboratório (construção de uma câmara escura) 

 

OBJETIVOS: 

 Entender o funcionamento da câmara escura relacionando com o 

funcionamento das máquinas fotográficas. 

 Compreender o funcionamento dos nossos olhos. 

 Demonstrar através de atividades prática a propagação retilínea da luz. 

 Promover uma maior integração com o grupo.  

 

METODOLOGIA: 

 Aula experimental no laboratório de ciências que consiste na construção de 

uma câmara escura, possibilitando aos alunos verificar experimentalmente a 

formação da imagem de um objeto colocado em frente ao orifício da câmara 

escura, levando o mesmo a ter uma melhor compreensão do conteúdo.   

 

RECURSOS: 

 Laboratório de ciências 

 



Construindo uma câmara escura 

 

Materiais utilizados 

1 Caixa de sapatos, 1 estilete, 1 tubo de cola, 1 tubo de tinta preta fosca,1 folha de 

papel vegetal, 1 folha de papel cartão, 1 prego, 1 Pincel.  

Como fazer 

 Inicialmente, com o estilete faça um corte de aproximadamente 10 cm 

por 8 cm em uma das faces laterais menores da caixa de sapatos. 

  Corte também um pedaço de papel cartão do mesmo tamanho da face 

menor da caixa de sapato, com uma abertura no centro com as 

mesmas dimensões do corte feito na caixa de sapato. Cole sobre essa 

abertura um pedaço de papel vegetal, esse por sua vez servirá como 

anteparo sobre o qual a imagem do objeto será projetada, em seguida 

fixe o papel cartão na face que foi feito o recorte.  

 Com o auxilio de um pincel, pinte todo o interior da caixa com tinta 

preta fosca, evitando assim que a luminosidade ofusque a nitidez da 

imagem projetada no anteparo.  

 Faça com o prego um furinho na face, oposta a essa abertura, por esse 

furinho é que a luz irá penetrar no interior da caixa, permitindo que se 

forme a imagem do objeto no anteparo colocado no fundo da caixa. 
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TEMA: Princípios da independência e da reversibilidade dos raios de luz. 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender como feixe de luz se comporta ao se interceptar com outro. 

 Entender o princípio da reversibilidade da luz.    

 

METODOLOGIA: 

 Aula dialógica para definição dos princípios da reversibilidade e da 

independência dos raios de luz, de forma a contribuir para um melhor 

entendimento do comportamento da luz de acordo com esses dois princípios.  

 



RECURSOS: 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 

Princípio da independência dos raios de luz: Esse princípio estabelece que as 

trajetórias dos raios de luz são independentes, (figura 4) ou seja se um feixe 

luminoso emitido por uma fonte de luz intercepta um outro feixe luminoso,  cada um 

deles  se comporta como se o outro não existisse mantendo inalterado sua direção 

de propagação.  

 

 

Ilustração própria (figura 4) 

 

 Como vemos na figura na região onde os raios de luz se interceptam, 

observamos um aumento da intensidade luminosa em relação aos feixes de luz esse 

fenômeno é chamado de interferência.  

Princípio da Reversibilidade dos raios de luz: Esse princípio estabelece que 

a trajetória de um raio de luz se mantem o mesmo quando alteramos o sentido de 

propagação (figura 5), isso quer dizer que se o motorista de um automóvel olha para 

o retrovisor e vê os olhos de uma pessoa sentada no branco traseiro, pelo princípio 

da reversibilidade, se este também olhar para o retrovisor verá os olhos do 

motorista.  
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TEMA: Resolução de exercícios. 

 

OBJETIVO: 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos em relação ao tema estudado.  

 

METODOLOGIA: 

 Através de resolução de exercícios, o aluno ira praticar o que aprendeu, 

durante as aulas, interagindo com colegas e professor, para esclarecimento 

de dúvidas contribuindo para que se efetive o aprendizado. 

 

RECURSOS: 

 Lista de exercícios 

 Livro didático 

 

Colégio Estadual Chateaubriandense Ensino Médio e Profissional 

Aluno (a): __________________________________ Número:______  

Série: 4º Ano F. de Docentes              Prof: Aguimar Castro Ramos    

                          Lista de Exercícios  

 



1) Em determinado momento do dia, um edifício projeta uma sombra de 3 m. Nesse 

mesmo instante, uma placa de sinalização de 1,5 m de altura projeta uma sombra de 

20 cm. Nessas condições calcule a altura do edifício.  

 

2) Durante uma apresentação musical, os holofotes colocados no palco se 

interceptam em certo ponto. A partir desse ponto pode-se afirmar que os raios de 

luz: 

a) Propagam se em trajetórias curvas; 

b) Mudam a direção de propagação; 

c) Retornam em sentidos opostos; 

d) Continuam se propagando na mesma direção e mesmo sentido que antes. 

 

3) Uma árvore de 6m de altura encontra-se a 30m do orifício de uma câmara escura 

de 50cm de profundidade.  

a) Qual o tamanho da imagem da árvore formada em um anteparo colocado 

no fundo da câmara? 

b) Em quanto aumentará o tamanho da imagem dessa árvore se 

aproximarmos a câmara em 10m? 

 

4) Um casal de aventureiros deseja construir uma barraca em torno de uma árvore. 

Por medida de segurança, eles devem montar a barraca a uma distancia de uma 

arvore que, se esta cair não venha atingi-los. Aproveitando o dia ensolarado, eles 

medem ao mesmo tempo os comprimentos da sombra da árvore e de um deles que 

tem 1,8 m de altura e os valores encontrados foram 5 m e 0,6m. Assim qual deve ser 

a distância mínima entre a barraca e a árvore, para que em caso de um vendaval, a 

árvore não cair sobre a barraca. 

 

5) Um estudante pretende determinar a altura de um edifício, para tanto utiliza uma 

câmara escura de 20 cm de profundidade, num primeiro momento ele se posiciona a 

distancia (d) do edifício e observa a imagem formada no interior da câmara que é de 

5 cm, então o estudante resolve se afastar 10 m em relação a sua posição inicial e 

observa a nova imagem que nesse caso é de 4 cm. Com base nessas informações 

qual a altura do edifício? 

 



6) (UFAL) Na figura, F é uma fonte de luz extensa e A, um anteparo opaco. Pode-se 

afirmar que I, II e III são respectivamente, as regiões de: 

a) sombra, sombra e penumbra.    

b) penumbra, sombra e sombra. 

c) sombra, penumbra e sombra. 

d) penumbra, sombra e penumbra.  

E penumbra, penumbra e sombra. 

 

7) numa sala de física foi considerada a situação esquematizada abaixo, onde 

motorista e passageiro conversam olhando no espelho retrovisor interno do carro. 

Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar uma aplicação da (o): 

a) reflexão difusa. 

b) fenômeno da difração. 

c) princípio da reflexão. 

d) princípio da reversibilidade da Luz. 

e) princípio da independência dos raios luminosos 
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TEMA: Definição dos fenômenos ópticos. 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender como ocorre o fenômeno da reflexão regular e difusa. 

 Compreender as leis de reflexão.  

 

METODOLOGIA: 

 Aula dialógica para apresentação dos conceitos relativos aos fenômenos 

ópticos, no que se refere a reflexão da luz, suas leis e sua importância para 

que possamos ver os objetos ao nosso redor.  

 

RECURSOS: 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software). 

 Texto sobre a reflexão da luz.  

 



Fenômenos ópticos 

 Quando um feixe de luz propagando em um meio material como o ar, meio 

(1), incide em uma superfície (S) plana de separação entre ele e um meio (2), 

dependendo da natureza desse meio e da superfície (S), pode ocorrer os fenômenos 

da reflexão regular ou difusa, refração e absorção que são os fenômenos ópticos. 

Dessa forma ao estudar algum desses fenômenos devemos lembrar que eles 

não ocorrem isoladamente, mas estão sempre presentes na interação entre a luz e 

um corpo, entretanto nesta unidade didática voltaremos nossos estudos para tentar 

compreender como ocorre o fenômeno da reflexão da luz.  

 Segundo (XAVIER & BENIGNO, 2010). A reflexão ocorre quando um feixe de 

luz propagando-se em um meio material incide sobre uma superfície refletora como, 

por exemplo, um espelho e retorna para o meio onde estava se propagando 

inicialmente, no caso da reflexão da luz podemos destacar duas situações: a 

reflexão regular e a reflexão difusa. Vejamos:  

Reflexão regular: Quando um feixe de raios paralelos de luz propagando-se 

inicialmente no ar incide numa superfície (S) plana, lisa e perfeitamente polida como 

um espelho, por exemplo, esse feixe luminoso ao atingir a superfície refletora do 

espelho sofrerá uma reflexão de modo que o feixe de raios refletidos sejam também 

paralelos nesse caso a reflexão é bem definida como mostra a figura 6 quando isso 

ocorre dizemos que a reflexão e regular. 

 

 

 

Reflexão difusa: Suponha agora que esse feixe luminoso incida em uma 

superfície rugosa irregular (figura 7). Neste caso quando os raios incidentes 

atingirem uma superfície irregular, como por exemplo, uma folha de papel ou uma 

parede, eles serão refletidos em várias direções. Neste caso dizemos que essa 



superfície provocou a difusão da luz (espalhamento da luz) e esse espalhamento 

dos raios de luz, nos permitem ver os objetos. 

 

 

 

As leis da reflexão 

 A figura 8 nos mostra que ao fazermos um raio luminoso incidir em um ponto 

(P) de uma superfície (S), refletora de um espelho plano, e ao traçarmos uma reta 

normal (N) perpendicular a essa superfície no ponto (P) reta (NP), podemos 

observar que esta reta e o raio incidente (RI) determinam um plano, que é o da folha 

de papel, a experiência nos mostra que ocorrerá uma reflexão e que o raio refletido 

(RR) pertencerá também a este plano. Portanto podemos perceber que o raio 

incidente (RI), o raio refletido (RR) e a reta normal (N) estão todos situados na folha 

de papel, ou seja, estão situados no mesmo plano. Esta observação experimental é 

conhecida como 1º lei da reflexão.  

 A experiência nos mostra também que o raio incidente (RI), forma com a reta 

normal (N) uma ângulo denominado ângulo de incidência (i), e consequentemente o 

ângulo de reflexão (r), formado pela reta normal (N) e pelo raio refletido (RR), esses 

dois ângulos possuem a mesma medida. Esta conclusão de que (i = r), é conhecida 

como 2º lei da reflexão. Estas duas leis é que nos permitem entender a como se 

formam as imagens em espelhos planos e esféricos.  
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TEMA: Aula experimental no laboratório  

 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar experimentalmente que o ângulo de incidência é igual ao ângulo 

de reflexão. 

 Proporcionar condições para que os alunos compreendam como se formam 

as imagens em espelhos planos. 

 Compreender a segunda lei da reflexão 

 

METODOLOGIA: 

 Aula experimental no laboratório de ciências que consiste em demonstrar que 

a luz ao incidir em uma superfície refletora formará com a reta normal um 

ângulo de incidência, e ao ser refletido esse raio de luz formará com a reta 

normal um ângulo de reflexão que terá a mesma medida que o ângulo de 

incidência. Espera-se por meio dessa atividade que o aluno tenha uma melhor 

compreensão das leis de reflexão. 

 Apresentação de questões referentes a temática. 

 

RECURSOS: 

 Laboratório de ciências. 

 



Demonstração que (i = r) 

 

Materiais utilizados 

Imagem de transferidor de 180º com aproximadamente 15 cm (pegue na internet), 

régua, tesoura, caneta, pedaço de cartolina, tubo de cola, placa de madeira de 10 

cm x 5 cm, espelho plano de 10 cm x 5 cm, silicone, suporte vertical com garra.  

 

Como fazer: 

 Com a tesoura, corte em forma de retângulo a imagem do transferidor, em 

seguida, com a caneta e usando a régua trace uma reta que passe sobre o 

ângulo do 90º, essa será a reta normal (N). 

 Corte também um pedaço de cartolina do mesmo tamanho do recorte da 

imagem do transferidor, em seguida cole sobre o recorte da cartolina; 

 Com silicone o cole espelho na placa de madeira, em seguida cole o 

transferidor na lateral da placa de madeira, deixando a superfície do espelho 

alinhado com a reta de 0º a 180º do transferidor; 

 Em seguida acione a lanterna laser e fixando-a na garra do suporte de tal 

forma que o raio de luz incida obliquamente na superfície do espelho; 

 Posicione a placa de madeira de tal forma que o raio de luz incida paralelo a 

superfície do transferidor em seguira mostre par os alunos os ângulos de 

incidência e de reflexão são iguais.  

 

Questões sobre o tema 

Após a realização dessa atividade, levantar o seguinte questionamento: 

a) A reflexão apresentada na atividade é regular ou difusa? Porquê? 

b) O que esse conhecimento nos permite compreender? 
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TEMA: Aula experimental no laboratório  

 

OBJETIVOS: 

 Demonstrar experimentalmente o efeito da luminosidade na formação da 

imagem. 



 Verificar as leis de reflexão. 

 

METODOLOGIA: 

 Aula experimental no laboratório de ciências que consiste na construção de 

um arranjo experimental, através da montagem de um esquema óptico, que 

por meio do controle de luminosidade e da superposição de imagens e da 

utilização das leis de reflexão fazer desaparecer ou transformar um objeto em 

outro.  

 

RECURSOS: 

 Laboratório de ciências 

 

O teatro mágico 

Como forma de demonstrar experimentalmente a aplicabilidade das leis de 

reflexão, dos raios de luz e também da formação de imagens por reflexão, 

realizaremos uma atividade experimental, proposta pelo professor do Departamento 

de Física da UFMG, Eduardo de Campos Valadares.  

 

Materiais utilizados 

Caixa de madeira de dimensões (30 cm de comprimento x 30 cm de largura x 35 cm 

de altura), também pode ser de papelão, desde que a base seja quadrada, lâmina 

de vidro transparente de aproximadamente 42 cm de comprimento por 35 de largura, 

2 lanternas a pilha, 2 objetos pequenos, mas diferentes, pode ser dois bonequinhos 

miniaturas, de preferencia que fique em pé, 1 pedaço de madeira ou papelão para 

servir de palco, tinta preta fosca, fita adesiva. 

 

Como fazer: 

 Inicialmente faça em uma das paredes da caixa uma abertura de 

aproximadamente 15 cm x 15 cm, para servir como palco.  

 Na tampa da caixa faça dois furos para encaixar as duas lanternas;  

 Em seguida pinte todo o interior da caixa com tinta preta.  

 Coloque o vidro em diagonal, fixando-o nos cantos com fita adesiva, em 

seguida coloque os objetos, um deles deve ser posicionado no fundo da caixa 



no meio da face oposta a abertura do palco, enquanto que o outro objeto 

deve ser colocado do outro lado do vidro no canto inferior.  

 Tampe a caixa com as lanternas encaixada nos furos da tampa.  

 

Questões sobre o tema 

a) Explique como aconteceu a mudança da imagem dos objetos no experimento 

do teatro mágico? 

b) Qual a motivo de ter pintado o interior da caixa com tinta preta? 
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TEMA: Resolução de exercícios. 

 

OBJETIVO: 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos em relação a reflexão da luz. 

 

METODOLOGIA: 

 Através de resolução de exercícios, o aluno ira praticar o que aprendeu, 

durante as aulas, interagindo com colegas e professor, para esclarecimento 

de dúvidas contribuindo para que se efetive o aprendizado. 

 

RECURSOS: 

 Lista de exercícios 

 Livro didático 

 

Colégio Estadual Chateaubriandense Ensino Médio e Profissional 

Aluno (a): __________________________________ Número:______  

Série: 4º Ano F. de Docentes              Prof: Aguimar Castro Ramos    

                          Lista de Exercícios  

 

Resolva as seguintes questões: 

1) Diferencie reflexão regular de reflexão difusa. 

 



2) Em uma parede existem 2 quadros, um coberto com uma placa de vidro e o outro 

não, ao observarmos os dois quadros percebemos que o quadro coberto por vidro 

não apresenta uma imagem tão nítida como o outro. Isso acontece por que o vidro: 

a) É opaco. 

b) Não reflete a luz. 

c) É transparente. 

d) Reflete parte da luz. 

 

3) A luz do sol penetra em uma sala através de uma janela de vidro transparente. 

Abrindo a janela a intensidade da radiação solar no interior da sala:  

a) Permanece constante. 

b) Diminui, Porque os raios solares são concentrados na sala pela janela de 

vidro. 

c) Aumenta, porque parte da luz solar não mais de reflete na janela.  

d) Diminui, porque a janela refletira toda a luz solar.  

 

4) Um raio luminoso incide na superfície de um espelho plano, formando com essa 

superfície um ângulo de 27º. 

a) Usando um transferidor, reproduza em seu caderno uma figura 

representado o espelho, o raio incidente e o ângulo de incidência.  

b) Qual o valor do ângulo de reflexão?  

 

5) A noite, em uma sala iluminada, é possível ver os objetos em seu interior da sala 

por reflexão, numa vidraça, com muito maior nitidez que durante o dia, por que: 

a) Aumenta a parcela de luz refletida. 

b) Não há luz refletida. 

c) Diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. 

d) Aumenta a parcela de luz absorvida pelo vidro. 

e) Diminui a quantidade de luz difundida.  
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TEMA: Os espelhos planos  

 



OBJETIVO: 

 Compreender como ocorre a formação de imagem nos espelhos planos. 

 

METODOLOGIA: 

 Aula dialógica para apresentação dos conceitos relativos aos espelhos 

planos, visando um melhor entendimento de como ocorre a formação de 

imagens nos espelhos planos, e sua importância social em nosso cotidiano. 

 

RECURSOS: 

 Texto sobre o tema. 

 Recursos tecnológicos (Multimídia, Computador, Software) 

 

Reflexão luminosa e espelhos planos 

 

Na figura 9, temos a um objeto e sua imagem refletida em um espelho plano.  

 

Figura 9 acervo pessoal 

 

Espelho plano 

 Uma superfície lisa e plana que reflete espetacularmente a luz é denominada 

espelho plano, ou seja, uma pessoa, diante de um espelho plano verá sua imagem, 

e a de outros objetos dentro do campo visual refletida através desse espelho.  

 Observando a figura 10, podemos perceber que a imagem de um objeto 

conjugada por um espelho plano (E) apresenta a propriedade da simetria, ou seja, o 

objeto (O) e a imagem (I) são simétricos em relação ao espelho. De acordo com a 



figura, o raio luminoso que parte do objeto sofre reflexão no ponto (P) e no ponto (A) 

do espelho. 

Para uma pessoa que olha para o espelho é como se o raio luminoso partisse 

da imagem (I) e atingisse seu olho, na verdade o que a pessoa vê é a imagem (I) do 

objeto (O). Os raios de luz refletidos pelo espelho e provenientes do objeto podem 

ser determinados através das leis de reflexão, de acordo com a figura podemos 

perceber que o raio incidente OA e o raio refletido AO são normal ao espelho, assim  

(i = 0º) e (r = 0º), da mesma forma que o raio incidente OP e o raio refletido PR   

forma com espelho respectivamente os ângulos de incidência i e de reflexão r cuja a 

segunda leia da reflexão suas medidas são iguais (i = r). 

A intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos AO e PR determina um 

ponto I, formando a Imagem do objeto. Da igualdade entre os triângulos OAP e IAP, 

podemos determinar que AO e AI são equidistantes ao espelho. Dessa forma 

podemos concluir que a distancia do objeto ao espelho (do) e a distancia da imagem 

ao espelho (di), são iguais, assim os prolongamentos de todos os raios refletidos no 

espelho, que parte de O, passam por I.  

O ponto I definido pela intersecção dos prolongamentos raios emergentes do 

espelho, é denominado ponto imagem virtual, e o ponto O definido pela intersecção 

efetiva dos raios incidentes sobre o espelho é denominado ponto objeto real em 

relação ao espelho, no caso de termos um objeto extenso teremos um conjunto de 

pontos-objetos, e a estes pontos o espelho conjuga pontos-imagens, formando 

assim a imagem com as mesmas dimensões do objeto. (RAMALHO; NICOLAU; 

TOLEDO). 

 



 Os espelhos planos tem utilidade bastante diversificada em nosso dia a dia, 

desde a simples observação de suas imagens, como para fins decorativos, também 

são usados para refletir a luz nos óculos de sol espelhados, nos automóveis são 

usados nos retrovisores, facilitando a visibilidade dos motoristas, tem importante 

papel na reflexão da luz solar, para um determinado ponto acumulando assim calor e 

energia através de painéis solares e também são utilizados nas oculares dos 

telescópios.  

 Como vimos são muitas as aplicações dos espelhos planos em nosso dia-a-

dia, outra importante aplicação dos espelhos planos é o periscópio.   

 O periscópio é um acessório fundamental dos submarinos, usados para 

captar imagens acima da água. Também foi muito utilizado nas guerras, para 

observar o movimento inimigo dentro de trincheiras. É também chamado de 

berinscópio. Um periscópio básico utiliza dois espelhos planos dispostos 

paralelamente a certa distância um do outro.  

 Esses espelhos devem estar dispostos num ângulo de 45º, pois caso 

contrário, não formará uma imagem perfeita. A luz proveniente dos objetos entra por 

uma das aberturas do periscópio, sofre reflexões nos espelhos saindo pela outra 

abertura (visor), atingindo os olhos do observador, possibilitando que este veja o que 

a principio estaria fora do alcance da visão.  

 O periscópio teria sido concebido primeiramente pelo russo Drzewiecki, em 

1863. Entretanto, o primeiro aparelho de que se tem notícia foi construído só em 

1894, pelo italiano Angelo Salmoiraghi. O nome vem do grego periskopein, que 

significa “ver em volta”. Texto retirado do endereço: 

ihttp://pt.wikipedia.org/wiki/Perisc%C3%B3po  

Acesso em 01/10/2014 as 19:43h 

 

15º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Aula experimental no laboratório  

 

OBJETIVO: 

 Construir um periscópio didático que nos ajudara a compreender os princípios 

básicos da reflexão da luz e as leis ópticas envolvidas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Perisc%C3%B3pio


METODOLOGIA: 

 Aula experimental no laboratório de ciências que consiste na construção um 

modelo de periscópio didático proposto pelo professor Luiz Ferraz Netto, 

mostrando a importância desse instrumento, qual sua utilização, bem como os 

conceitos físicos empregados nessa atividade. 

 Apresentação de questões relacionadas a temática.  

 

RECURSOS: 

 Laboratório de ciências 

 

Construindo um periscópio didático 

Primeiramente é importante observar que os modernos submarinos utilizam 

periscópios de prisma ópticos, que são construídos com todas as técnicas de 

engenharia.  

 

Materiais utilizados: 

Cartolina preta, 2 espelhos planos comuns de 9cm por 14cm, régua, tesoura, cola, 

estilete, caneta vermelha, silicone.  

Como fazer: 

 Com a tesoura corte a cartolina com as medidas de 43 cm por 66 cm 

conforme mostra a figura abaixo;  

 



 Com o auxilio de régua e caneta, traçar as linhas de referencia em seguida 

utilizando tesoura ou estilete, cortar a cartolina nas regiões indicadas em 

amarelo; 

 Dobrar a cartolina segundo as linhas vermelhas conforme a figura acima; 

 Fechar a dobradura e observar se houve algumas falhas nos cortes ou nas 

dobras, observando como deverá ficar a montagem final; 

 Colocar os espelhos no interior da montagem, ajustando para a inclinação de 

45º, de forma que os dois espelhos fiquem paralelos e com as faces refletoras 

voltadas uma para a outra, em seguida cole a ultima face da caixa.  

  

http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_14.asp 

Acesso em 06/10/2014 às 19:45h  

 

Questões sobre o tema 

 Sabemos que a imagem formada por um espelho plano é virtual e invertida, 

neste caso por que a imagem de um objeto visto por um periscópio não é invertida 

como em um espelho plano?  

a) Explique como os tripulantes de um submarino submerso conseguem 

enxergar o que se passa acima da superfície? 

b) Como seria o mundo atual sem os espelhos? 

 

 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_14.asp


16º Encontro – 2 Aulas 

 

TEMA: Resolução de exercícios. 

 

OBJETIVO: 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos em relação aos espelhos planos. 

 Avaliação geral do trabalho desenvolvido. 

 

METODOLOGIA: 

 Através de resolução de exercícios, o aluno ira praticar o que aprendeu, 

durante as aulas, interagindo com colegas e professor, para esclarecimento 

de dúvidas contribuindo para que se efetive o aprendizado. 

 Discussão dialógica sobre o trabalho desenvolvido. 

 

RECURSOS: 

 Lista de exercícios 

 Livro didático 

 

Colégio Estadual Chateaubriandense Ensino Médio e Profissional 

Aluno (a): __________________________________ Número:______  

Série: 4º Ano F. de Docentes              Prof: Aguimar Castro Ramos    

                          Lista de Exercícios  

 

1) (Fuvest) A figura abaixo representa um objeto A colocado a uma distância de 

2,0m de um espelho plano S, e uma lâmpada L colocada à distância de 6,0m do 

espelho. 

a) Desenhe o raio emitido por L e refletido em S que atinge A. Explique a 

construção.  

b) Calcule a distância percorrida por esse raio.  



 

 

2) (Ufmg) Oscar está na frente de um espelho plano, observando um lápis, como 

representado na figura: 

 

 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que Oscar verá a imagem     

desse lápis na posição indicada pela letra. 

 a) K.     b) L.     c) M.      d) N. 

 

 

3) (Uerj) Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um 

espelho plano de parede, situado a 40cm de uma flor presa na parte de trás dos 

seus cabelos. 

 

Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura, com uma das 

mãos, um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 cm da flor. A menor 

distância entre a flor e sua imagem, vista pela garota no espelho de parede, está 

próxima de: 

a) 55 cm                        b) 70 cm               c) 95 cm                        d) 110 cm 



4) Num relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, 

ao observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se 

fizermos a leitura diretamente no relógio, verificaremos que ele está marcando: 

a) 6 h       b) 2 h    c) 9 h      d) 4 h      e) 10 h 

 

5) A janela de uma casa age como se fosse um espelho e reflete a luz do Sol nela 

incidente, atingindo, às vezes, a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do 

Sol incide na direção indicada na figura, o esquema que melhor representa a 

posição da janela capaz de refletir o raio de luz na direção de P é 

 

 

 

6) (Uel) Um raio de luz r incide sucessivamente em dois espelhos planos E 1  e E 2 , 

que formam entre si um ângulo de 60°, conforme representado no esquema a 

seguir. Nesse esquema o ângulo α, é igual a 

a) 80°        b) 70°       c) 60°       d) 50°     e) 40° 

 

 

 

 

7) A figura a seguir mostra um objeto A colocado a 5m de um espelho plano, e um 

observador O, colocando a 7m deste mesmo espelho. Determine a distância 



percorrida pelo raio de luz que parte de A e atinge O por reflexão no espelho.   

 

Disponível em: 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved

=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fconvenio.cursoanglo.com.br%2FDownload.aspx

%3FTipo%3DDownload%26Extranet%3Dtrue%26Arquivo%3D71E67F52-22E1-

4B17-ACEC-

1B69AF9BC963%2F2_Lista_de_exercicios_do_1_bim_do_1_ano_do_EM_espelhos

_planos.doc&ei=b8tMVNq6JoXOggSarIC4Dw&usg=AFQjCNEnydz1Oj8Inm0LOZpG

8VV_XNMJPg 

convenio.cursoanglo.com.br/Download.aspx?...Lista_de_exercicios...esp... 

Acesso em 26/10/2014. 
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