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Simulador: Desvio da Luz 

 

INSTRUÇÕES 

 

Caro Aluno,  
 

Esta sequência didática tem o objetivo de revisar e aprofundar seu estudo sobre 
refração da luz.  
 

Entre no simulador Phet para realizar as simulações indicadas na sequência: 
 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics 

 

Entre também no formulário eletrônico para dar as respostas das atividades 

 

RESPONDA NO LINK: https://goo.gl/forms/Wt7oBywK53LmiPf63 

 

Bom Estudo! 
 

Prof. Agnaldo 

 

Nas atividades feitas na plataforma, você viu que a luz se propaga em diferentes 
meios, como ar, água, vidros, entre outros meios. Em geral, quando temos um meio 
diferente do ar, chamamo-los de dioptros. Você também viu que em cada meio ela 
possui uma velocidade diferente. Esse fenômeno é a refração.  Você sabe uma 
importante a consequência deste efeito? Veja a figura do lápis no copo d'água: 
 

Figura 20 - Refração da luz 

 

 
Fonte: Disponível em: www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-
computacao/2016/06/24/refracao-da-luz-entenda-o-fenomeno/. 
 

Q1: O que faz um lápis parecer quebrado dentro de um copo com água? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

Não devemos, contudo, esquecer que o fenômeno da refração nunca ocorre 
sozinho, uma vez que pelo menos uma parte da luz incidente na fronteira do dioptro 
certamente sofre reflexão. 
 

http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/2016/06/24/refracao-da-luz-entenda-o-fenomeno/
http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/2016/06/24/refracao-da-luz-entenda-o-fenomeno/
http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/2016/06/24/refracao-da-luz-entenda-o-fenomeno/
http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/2016/06/24/refracao-da-luz-entenda-o-fenomeno/


Vamos ver como ocorre este efeito desvio da luz através do simulador.  
 

Abra o simulador “Desvio da Luz”. Na tela está representado um raio laser, que 
neste caso é nossa fonte luminosa. O laser simula um “raio luminoso”, uma vez que 
seu feixe se propaga em linha reta e não diverge muito.  Nós podemos escolher até 
dois meios diferentes. Note que você pode mudar os meios de propagação, com 
seus respectivos índices de refração. O raio luminoso vai sempre atravessar uma 
interface plana (representada pela linha horizontal). 
 

Vamos ver o que acontece se os meios nos dois lados da interface for o mesmo 
material. Escolha na caixa à direita da tela do simulador o material “Ar” tanto na 
parte superior quanto na inferior e ligue o laser no botão vermelho (verifique se na 
caixa superior esquerda a opção “Raio” está marcada. 
 

Q2 - Nesta situação, o raio sobre algum desvio? Você observa alguma parte da luz 
sendo refletida? Explique sua resposta. Porque aconteceu isso? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Neste caso, quando o material é o mesmo, ou seja, tem o mesmo índice de refração! 
Note na caixa do Material. 
 

Vejamos o que o acontece quando a parte de baixo é feita com material diferente. 
Vamos simular a parte de baixo como sendo água. Escolha este material no 
simulador 
 

Q3 - Mudou alguma coisa? A luz que passa do ar para água continua a mesma 
trajetória, ou desvia? Tem alguma parte da luz sendo refletida? Por quê isso 
acontece? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Você sabe qual é o ângulo que o feixe refletido faz com a normal? (Lembre-se que a 
normal é a reta perpendicular à interface! No simulador ela é representada pela linha 
vertical tracejada, passando bem no ponto em que o raio luminoso troca de meio.) 
 

Vamos medir o ângulo de incidência e reflexão? Arraste o transferidor até o ponto de 
incidência do raio incidente fazendo coincidir com sua origem (tracinho do meio). 
Verifique que se o ângulo de 90o está alinhado com a interface. Em seguida mova o 
laser com o mouse fazendo com que o raio incidente passe pelo ângulo de 30 o com 
a normal. Note que a normal passa pelo ZERO do transferidor. Ou seja, o ângulo 
incidente (que o raio incidente faz com a normal) neste caso é 30o.  Verifique em que 
ângulo passa o feixe refletido (este é o ângulo de reflexão, que o feixe refletido faz 
com a normal.) 
 

Mude agora o ângulo incidente para 60o. Qual é o novo ângulo de reflexão?  
 



Q4 - Qual foi o ângulo de reflexão medido para cada ângulo de incidência fixado? 
Foram diferentes? Foram iguais? Tem alguma lei explica este resultado? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Reparemos agora o que acontece com feixe que passa para a água.  
 

Na caixa da direita da tela do simulador na parte inferior, que contém “água”, clique 
no botão azul que está abaixo da indicação de “Água” e arraste o para esquerda até 
tocar no marcador “Ar”.  Note o que você simulou foi a troca gradual do meio 2 de 
propagação. Observe no transferidor o ângulo que o feixe incidente e o feixe 
refratado fazem com a normal. Note que com Ar em cima e em baixo este ângulo é 
igual.  
 

Agora, lentamente, volte com o botão do meio 2 para a indicação ”Água”.  Repare o 
que acontece com o raio refratado.  
 

Q5 - O que aconteceu gradativamente com o raio que passa para água? Ele se 
aproximou ou se afastou da reta normal?  
 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Neste caso quando o raio de luz passa de um meio com menor índice de refração 
(Ar), para outro com maior índice de refração (no caso, Água), o raio sofre uma 
aproximação da reta normal, devido uma redução na velocidade da luz no meio de 
maior índice de refração. Para indicar entre dois meios aquele que tem maior ou 
menor índice de refração, é comum usarmos o termo “refringência”. Assim, o meio 
que possui maior índice de refração é o que apresenta maior refringência (mais 
refringente). 
 

Vejamos agora o que acontece quando invertemos a situação, selecionando para a 
parte de cima um material mais refringente e para parte de baixo um material menos 
refringente.  
 

Escolha na caixa da direita da tela do simulador o material “vidro” para o meio 
superior e para o meio na inferior a água.  
 

Q6 - O ângulo do raio refratado com a normal aumentou ou diminuiu? Ou seja, o raio 
se afastou ou se aproximou da normal? Por quê observamos este comportamento? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

O simulador fornece algumas possibilidades de formarmos dioptros planos, como: ar 
e água, ar e vidro, vidro e água etc.  
Escolha um dioptro qualquer e posicione o laser perpendicularmente ao dioptro, 
alinhado com a reta normal. 
 



Q7 - O que aconteceu com a direção do raio nessa passagem entre os meios? 
Houve desvio do raio de luz? Pode-se dizer que houve refração? 

 

 
RESPONDA NO FORMULÁRIO  
Como já foi dito anteriormente, a luz possui uma velocidade diferente para cada tipo 
de meio. 
 

Vamos medir agora o ângulo de incidência e de refração? Arraste o transferidor até 
o ponto de incidência do raio incidente fazendo coincidir com sua origem (tracinho 
do meio) verifique se o ângulo de 90o está alinhado com a interface. 
Forme o dioptro ar na parte superior e água na parte inferior e em seguida mova o 
laser com o mouse fazendo com que o raio incidente passe pelo ângulo de 20o com 
a reta normal. Verifique em que ângulo passa o feixe refratado (este é o ângulo de 
refração, que o feixe refratado faz com a reta normal.) 
 

Mude agora o ângulo incidente para 40o. Qual é o novo ângulo de refração? 

 

Q8 - Qual foi o ângulo de refração medido para cada ângulo de incidência fixado? 
Foram diferentes? Em que meio temos o maior ângulo? E o menor ângulo? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

Agora vamos formar o dioptro água na parte superior e ar na parte inferior. 
Mova o raio incidente fazendo com que ele passe pelo ângulo de 20o com a reta 
normal. Verifique em que ângulo passa o feixe refratado (este é o ângulo de 
refração, que o feixe refratado faz com a reta normal.) 
 

Mude agora o ângulo incidente para 40o. Qual é o novo ângulo de refração? 

 

Q9 - Qual foi o ângulo de refração medido para cada ângulo de incidência fixado? 
Foram diferentes? Em que meio temos o maior ângulo? E o menor ângulo?  
 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Coloque agora na caixa superior o material “Água” (mais refringente) e na caixa 
inferior o material “Ar” (menos refringente). Você já deve ter observado que a medida 
que aumentamos o ângulo de incidência, aumenta a quantidade de luz refletida e 
diminui a quantidade luz refratada. Isso pode ser observado pelo tom mais claro do 
raio de luz à medida que o mesmo incide próximo a reta normal   e é girado até a 
marca próxima dos 450.  
 

Comprove este fenômeno colocando-se o raio de luz passando pelo ângulo 
incidente de 10o e você verá o raio de luz refletido menos intenso (vermelho mais 
claro), aproximando-se o raio incidente de aproximadamente 450 você verá no raio 
refletido um aumento do tom de vermelho gradativamente. Se isso acontece é 
porque a parcela de luz dos raios refratados diminui com essa ação. 
 

Q10 - Será que existe um raio incidente inclinado formando um certo ângulo com a 
reta normal, de tal maneira, que o raio refratado tenda a encontrar-se sobre a 



interface que separa os dois meios? Qual seria o valor que esse ângulo refratado 
tende a atingir? Se um raio incidente possuir um ângulo superior a este, o que 
acontecerá com o raio refratado? A partir desse ângulo, que fenômeno 
predominante você vê na interface dos meios? 

 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Note que esta situação se baseia no fenômeno de reflexão interna total, que pode 
acontecer quando a luz viaja num meio mais refringente e tenta passar para um 
meio menos refringente, mas não consegue. 
 

 

 



 

Consolidação para roteiro 1: Desvio da Luz 

 

 O estudo da refração da luz possibilita o entendimento de alguns fenômenos 
do nosso cotidiano, como a aparente profundidade de uma piscina, as miragens nas 
rodovias em dias quentes e o arco-íris. Também é a base para fabricação de muitos 
instrumentos ópticos conhecidos, como lupa, lunetas, microscópios, câmeras 
fotográficas, óculos, binóculos e projetores de imagens. 
 Para continuarmos nosso estudo é necessário conhecermos um pouco sobre 
a natureza da luz. 
 Quando ligamos a luz de um quarto, certamente ela demora um intervalo tempo até 
sair da lâmpada e chegar ao chão ou numa tempestade quando vemos primeiro o 
raio e logo em seguida ouvimos o trovão. Concluímos que a velocidade da luz é 
consideravelmente maior que a velocidade som. 
Podemos então perceber que a luz demora um determinado tempo para percorrer 
uma certa distância e não possui velocidade infinita. 
 Através dessa informação podemos apresentar um princípio que é usado para 
determinar a trajetória dos raios luminosos que foi desenvolvido por Pierre Fermat 
(1601-1665), conhecido também como princípio do tempo mínimo, que diz que um 
raio de luz se propaga entre dois pontos quaisquer,a trajetória seguida é aquela que 
requer menor tempo de trânsito. Uma consequência evidente desse princípio é a de 
que os raios se propagam em linha reta num meio homogêneo e isotrópico, pois a 
reta é a menor distância entre dois pontos desse meio. Vamos entender de uma 
maneira mais simples através da explicação abaixo: 

Qual é o caminho mais rápido para luz sair de A, atravessar a água e atingir 
B? 

 

Figura 21 – Refração 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Física em contextos, 2011, p.336 

 

 Para a luz é mais fácil deslocar-se no ar, assim ela percorre o maior caminho 
possível no meio menos refringente, deixando o caminho menor para o meio mais 
refringente. Como temos velocidades diferentes, não podemos simplesmente medir 
o menor trajeto, o menor tempo será obtido em uma compensação entre distância e 



velocidade. O trajeto de menor tempo é o destacado em verde. Desta forma a 
velocidade da luz depende do meio em que está atravessando, veja a tabela abaixo: 

Tabela 1 - velocidade da luz em determinados meios. 
 

Meio Velocidade da luz 

Vácuo 299.792,458 km/s 

Ar             299.702,547 km/s 

Água 225.407,863 km/s 

Vidro 199.861,638 km/s 

 
Fonte: Fascículo 7-  unidade 16 e 17, módulo 4 ciências da natureza e suas 
tecnologias - CEJA Centro de estudos de jovens e adultos, 2012, p.55. 
 

 
 Podemos associar a mudança de velocidade de propagação a uma grandeza 

de destaque no estudo da luz que é o índice de refração. Dado por n = c/v 

c - Velocidade da luz no vácuo. 
V - Velocidade da luz num determinado meio. 
Note que, se o meio considerado for o próprio vácuo, teremos n =cc=1Desta forma o 
índice de refração absoluto do vácuo é igual a 1. Num meio material, porém, temos 
sempre v menor que c. Consequentemente, o índice de refração de um meio 
material é sempre maior que 1. Veja alguns índices de refração e seus respectivos 
materiais. 
 

Tabela com índices de refração absolutos 

 

Meio Índice de refração(n) 

Vácuo Exatamente 1 

Ar(CNTP) 1,00029 

Água(20oC) 1,33 

Vidro típico 
acromático 

1,52 

 
Fonte: Halliday,D.;Resnick,R; Walker,J., 1995, p.2 
 
 
 
Notas: 
  



 Quanto maior a densidade de uma mesma substância, maior é o seu índice 
de refração. A pressão e a temperatura influem no índice de refração do material 
porque influem em suas densidades. Embora o índice de refração do ar seja 
ligeiramente maior que 1 e dependa da frequência da luz, é comum o uso do valor 1 
para facilitar a aplicação nos exercícios. 
 A refração da luz é o fenômeno em que consiste no fato da luz ser transmitida 
de um meio para outro opticamente diferente. Nesta passagem da luz de um meio 
para outro, a velocidade de propagação da luz necessariamente se altera e em geral 
provoca um desvio da luz. Como já vimos em nossos estudos, a refração acontece 
simultaneamente com a reflexão, parte da luz é refletida e parte é refratada. 
 

 

Leis da reflexão 

 

1a  - O raio refletido, a reta normal e o raio incidente são coplanares. 
 

2a - O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. 
 

Figura 22 - Mudança de direção do feixe luminoso na passagem do meio 1 para o 
meio 2. 
 

 
 
Fonte: Tela de simulação desvio da luz 

 

 Note que parte da luz que chega à superfície é refletida, segundo a lei da 
reflexão, enquanto que a outra parcela penetra no meio 2. O ângulo de refração 
formado pelo raio que adentrou o meio 2 e a normal, é diferente do ângulo incidente. 
O raio ao penetrar no meio 2 aproximou-se da reta normal, o que equivale a dizer 
que o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. 
 

Lei de Snell – Descartes 



 Existe uma equação que nos fornece quantitativamente a variação angular 
entre os raios incidente e refratado, e que nos possibilita descobrir qual o ângulo do 
raio refratado, a partir do ângulo incidente e vice-versa. Representada por: 

 
n1.seni = n2. Senr 

 

onde n1 é o índice de refração do meio 1 e  i o ângulo incidente, e  n2 é o índice de 
refração do meio 2 e r  e o ângulo refratado. Veja a figura seguir. 
 
Figura 22 - Representação esquemática da refração. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, baseada em Física em contextos, 2011, p.334 

 
Desvio na trajetória e o índice de refração 
 

Pela lei da refração, para i = 0o , temos que:  i = 0o => sen i = 0 => sen r = 0 => r =  0o 

Nesta situação a passagem da luz entre meios diferentes não gera mudança na 
trajetória do raio. 
 

Figura 23 - Incidência perpendicular à superfície de separação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, baseada em Física em contextos, 2011, p.335. 
 
 
Para a incidência oblíqua, o desvio do trajeto inicial da luz vai depender dos valores 
dos índices de refração dos meios em questão. 
 

1) se o raio de luz se propaga de um meio de menor índice de refração para outro de 
índice maior, o raio se aproxima da  reta normal. Se n2 > n1 => sen i > sen r => i > r  
Sendo o ângulo  r menor que o ângulo i, o raio de luz refratado é mais próximo da 
reta normal. 



 

Figura 24 - Desvio  da luz do  meio menos refringente para o meio mais refringente. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, baseada em Física em contextos, 2011, p.335.  
 
 
2) Se o raio de se propaga de um meio de maior índice de refração para outro de 
índice menor, o raio se afasta da reta normal. 
se n2 < n1 => sen i < sen r => i < r   
Sendo o ângulo r maior que o ângulo i, o raio de luz refratado é mais afastado da 
reta normal 
 
Figura 24 - Desvio da luz do meio mais refringente para o meio menos refringente. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, baseada em Física em contextos, 2011, p.335.  
 
 
 
 
 
 
Ângulo Limite 

 
 Com o que apresentamos até o momento, podemos explorar um fenômeno 
bastante interessante, responsável pelas comunicações digitais, como telefonia 
móvel e fixa, Internet, transações bancárias, dentre outros. A fibra óptica, largamente 
usada nas comunicações, baseia-se no fenômeno de reflexão interna total, que pode 
ocorrer quando a luz viaja num meio mais refringente e tenta passar para um meio 
menos refringente e não consegue. 
 



 

 
 Figura 25 - Fibra óptica 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://static8.depositphotos.com/1040728/938/i/110/depositphotos_9388644-stock-
photo-optical-fibres.jpg>. 
 

 
 Para que isso ocorra, o ângulo de incidência tem de ser maior que o ângulo 
limite. Esse ângulo específico é determinado da seguinte forma: se formos 
aumentando o ângulo de incidência, podemos notar que o raio refratado afasta-se 
cada vez mais da reta normal. Observe as figuras obtidas com a simulação do PhET. 
 
Figura 26 - (a) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tela de simulação desvio da luz. 
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https://static8.depositphotos.com/1040728/938/i/110/depositphotos_9388644-stock-photo-optical-fibres.jpg


 
 
Figura 26 - (b) 

 
Fonte: Tela de simulação desvio da luz. 
 

 
 
 
 
Figura 26 - (c) 

 
Fonte: Tela de simulação desvio da luz 

 
 
 Chegará um momento que o raio refratado passará praticamente rasante à 
superfície da água , isto é, tendendo 90o. Aumentando um pouco mais o ângulo de 
incidência, a luz será refletida totalmente e atingimos assim o ângulo limite. 
A fibra óptica é capaz de transmitir informação, através de raios luminosos que são 
refletidos repetidas vezes dentro de um tubo transparente, como na figura 27. 
 

 
 
 



 
 
Figura 27 - Representação esquemática do funcionamento da fibra óptica.       

 
Fonte:Elaborada pelo autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Simulador: Lentes 

 

INSTRUÇÕES 

 

Caro Aluno,  
 

Esta sequência didática tem o objetivo de revisar e aprofundar seu estudo sobre 
refração da luz.  
 

Entre no simulador Phet para realizar as simulações indicadas na sequência: 
 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics 

 

Entre também no formulário eletrônico para dar as respostas das atividades 

 

RESPONDA NO LINK: https://goo.gl/forms/Wt7oBywK53LmiPf63>. 
 

Bom Estudo! 
 

Prof. Agnaldo 

 

Você já viu uma lente de aumento? Para que ele serve? Uma lente de aumento 
pode produzir uma imagem menor do que o tamanho do objeto? Vamos poder 
responder a estas questões estudando como se forma uma imagem com uma lente. 
Para tanto, utilizaremos o simulador “Ótica Geométrica” do Phet.  

Abra o simulador “Óptica Geométrica.  Na tela está representada uma lente  Esta 
lente é conhecida como biconvexa, pois as duas faces são superfícies convexas. 
Veja que aparece um objeto à esquerda e a sua imagem à direita. Veja também que 
aparece marcada a posição do foco da lente, indicado pelo X, que a esquerda 
corresponde ao foco principal objeto e a direta ao foco principal imagem. Note a 
linha horizontal azul. Ela passa bem no centro da lente e é conhecido como eixo 
principal. 
 

A caixa verde acima da lente possui algumas representações e alguns botões. A 
caixa pequena no canto superior à esquerda com bordas azuis fornece alguns tipos 
de raios luminosos. Escolha a representação “Sem raios” e em seguida arraste o 
lápis até que a sua borracha fique sobre o raio principal. 
 

 

Para a construção de imagens gráficas, alguns raios luminosos obedecem a 
determinadas condições e propriedades. Escolha a representação de “Raios 
principais” e observe os raios que aparecem.  
 

Q1 - Quantos raios aparecem? Veja o raio superior. Com relação ao eixo principal, 
ele está inclinado ou paralelo? Ao passar pela lente, em que ponto ele passa do lado 
direito? 

 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

https://goo.gl/forms/Wt7oBywK53LmiPf63
https://goo.gl/forms/Wt7oBywK53LmiPf63


 

Este é um dos casos particulares que ocorrem com os raios luminosos.  
“Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal refrata passando pelo foco 
principal imagem”.  
Observando mais um pouco, veja o raio do meio e o raio inferior. 
 

Q2 - Em que ponto da lente incide o raio do meio? Ele sofreu algum desvio? 

 

 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

Trata-se de mais um caso de comportamento dos raios principais. 
“Todo raio luminoso que incide pelo centro óptico se refrata diretamente, sem sofrer 
desvio.” 
 

Q3 - O raio debaixo passa por algum ponto especial ao cruzar o eixo principal? Que 
ponto é este? Como este raio se propaga ao passar pela lente? Ele é paralelo ao 
eixo principal?  
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

Neste último caso temos que: 
“Todo raio luminoso que incide alinhado com o foco refrata paralelamente ao eixo 
principal.” 
 

Observe que os três raios ao refratarem, atravessam a lente determinando a posição 
da formação da imagem do ponto de onde partiram.  Isto pode ser confirmado 
observando um segundo ponto do objeto.  
 

Acione a opção do “2° ponto” na parte inferior esquerda da caixa de comando. 
Observe o que acontece. (Observe se estão sendo simulados os “Raios Principais”) 
 

Q4 - Os raios que partem do segundo ponto têm o mesmo comportamento que os 
três raios que partiram do ponto anterior? 

 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

No primeiro botão da esquerda para direita (Raio de Curvatura) na caixa verde 
podemos alterar o raio de curvatura das faces da lente.  
 

Q5 - Deslizando este botão para esquerda e depois para direita, o que acontece com 
a espessura da lente azul? 

 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

Em geral, no estudo das lentes, é comum desprezarmos a sua espessura em 
comparação com os raios de curvatura. As lentes que satisfazem essa condição são 
denominadas lentes delgadas. 
 



As lentes são corpos transparentes, geralmente fabricados em vidro, cristal ou 
acrílico. O segundo botão da esquerda para direita (Índice de Refração) você pode 
alterar esta propriedade do material e funciona como se você estivesse mudando o 
material de que é feito a lente. 
 

Q6 - Varie o índice de refração. O que acontece com o foco da lente? E com a 
imagem? 

 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

A lente biconvexa tem um comportamento convergente e é largamente usada em 
instrumentos ópticos, tais como: lunetas, lupa, microscópios, projetores de cinema, 
máquina fotográfica, etc. As imagens formadas por esse tipo de lente podem ser 
projetadas em um anteparo, por isso são chamadas de imagem reais. Uma imagem 
real é formada pelo cruzamento efetivo dos raios de luz, enquanto uma lente com 
comportamento divergente forma sempre imagem virtual não projetável, pois não é 
formada por cruzamento efetivo de raios de luz. 
 

E quanto ao diâmetro da lente? Ele é importante? Vamos verificar qual é a influência 
do tamanho da lente para formação de imagem. Para isso vamos utilizar a opção 
“Muitos raios” da caixa de comando esquerda. Depois de acionar esta opção irão 
aparecer inúmeros raios partindo do mesmo ponto.  
 

Agora como o botão “diâmetro” diminua do tamanho da lente levando-o para 
esquerda até ficar com o valor de 0.3. Observe a imagem. 
 

Em seguida, vá aumentando o diâmetro da lente até que chegar no valor 1.3, 
sempre observando a imagem. 
 

Q7 - Qual a influência do diâmetro (tamanho) da lente? A imagem muda de 
tamanho? Muda de posição? Fica com a mesma intensidade? 

 

 

Agora vamos entender a construção de imagens com essa lente. 

Usando a caixa da esquerda, volte a mostrar apenas os “Raios Principais”. 
Mantenha a base do lápis sobre o eixo principal (Linha azul) e afaste o lápis (Objeto) 
para a esquerda. 
 

Q8 - O que acontece com a imagem? Ela muda a posição? Se mudar, como ela 
muda? E quanto ao seu tamanho? Você conhece alguma situação da vida prática 
em que é produzida esse tipo de imagem com essas características. 
 

   
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 
Vamos ver agora o que acontece com a imagem quando o objeto se aproxima da 
lente. 



Clique selecionando a régua no canto inferior direito da caixa verde. Arraste a régua 
sobre o eixo principal, posicionando o centro óptico da lente a 90 cm do foco 
principal objeto. Agora vamos aproximar o lápis da lente, de modo que o lápis 
(objeto) fique a uma distância que seja o dobro da distância da lente ao ponto ao 
ponto focal. 
 

Q9 - O que acontece com a posição e o tamanho da sua imagem? 

 (Verifique arrastando a régua para medir tanto a distância do objeto a lente, quanto 
a distância da imagem a lente).  
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

 

Arraste agora o lápis(objeto) até posicioná-lo sobre o foco da lente. 
 

Q10 - Em que posição os raios principais emergem da lente? É possível localizar 
essa imagem? 

 

 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 
Finalmente arraste o lápis (objeto) e posicione o mesmo entre o centro óptico da 
lente e o ponto focal objeto da lente 

 

Q11 - É formada alguma imagem? Os raios refratados vão se cruzar? Eles 
convergem ou divergem?  
 

 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

Agora selecione a opção “imagem virtual” no canto direito da caixa superior. 
 

Q12 - Aparece alguma imagem? Se aparece, isso se dá antes ou depois da lente?  
 

Como é vista a imagem do objeto quanto a posição e o seu tamanho?  Aumenta ou 
diminui o tamanho? Fica mais perto da lente que o objeto? 

 

 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

Q13 - A imagem que apareceu foi formada com o encontro dos raios refratados ou 
com o seu prolongamento? Os raios se cruzam?  
 

Quando a imagem é formada pelo encontro do prolongamento dos raios refratados, 
ou seja, se eles não se cruzam realmente, vemos que esta imagem é vista do 
mesmo lado do objeto, por isso sendo chamada de imagem virtual, pois é 
necessário fazer os prolongamentos dos raios que emergem da lente a fim de 
encontrar a interseção dos raios, definindo a posição da imagem 



 

Q14 - Você conhece algum instrumento óptico que produz esta posição de imagem? 
Em caso positivo cite-o. 
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

   

  

 

  

 

 

 

 

 



 

Consolidação do roteiro 2:  Ótica Geométrica - lentes 

 

Formação de imagens nas lentes 

Dependendo da posição em o objeto é colocado em relação à lente convergente, 
podemos ter três situações importantes; 
 

1a) Objeto situado antes do ponto antiprincipal A: a imagem formada é real, 
invertidae menor do que o objeto. 
 

 

Figura 28 - Objeto situado antes do ponto antiprincipal A. 

 
Fonte: Tela de simulação Lentes. 
 
 
É esse tipo de imagem que se obtém nas máquinas fotográficas. A imagem real 
formada pela lente convergente, denominada objetiva, é projetada nas câmeras 
digitais num sensor (conjunto de células sensíveis à luz). 
 
Figura 29 - Esquema de máquina fotográfica. 

 
Figura: Elaborada pelo autor 
2o Objeto entre o ponto antiprincipal A e o foco principal objeto F: a imagem formada 
é real, invertida e maior do que o objeto. 



 
 

Figura 30 - Objeto entre o ponto antiprincipal A e o foco principal objeto F. 

 
Fonte: Tela de simulação Lentes. 
 

 
É esse o tipo de imagem que se obtém nos projetores de cinema. A imagem real e 
ampliada é projetada na tela. 
 

 

 

Figura 31- Esquema simplificado de um projetor de cinema. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3o) Objeto entre o foco principal F e o centro óptico O: a imagem formada é virtual, 
direita e maior do que o objeto.



 
Figura 32 - Objeto entre o foco principal F e o centro óptico O. 

 
Fonte: Tela de simulação lentes. 
 
É esse o tipo de imagem que se obtém nas lupas (lentes de aumento).  
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Tutorial PHET – Desvio da luz 

 As simulações utilizadas nesta atividade esta disponível em 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics/light-and-radiation um 

programa da Universidade do Colorado que pesquisa e desenvolve simulações na 

área de ensino de ciências. É disponibilizado em seu portal para serem usados on-

line ou serem baixados gratuitamente onde procura conectar fenômenos diários com 

a ciência que está por trás deles, oferecendo aos alunos modelos fisicamente 

correto de maneira acessível. 

Nesse tutorial faremos uma breve descrição dos recursos do simulador utilizados 

nas  sequências didáticas. 

Na figura abaixo cada número corresponde a uma caixa de recurso disponível na 

tela do simulador e vamos descrever cada ação que ele permite. 

Figura 21- Tela de abertura da simulação Desvio da luz 

 

Fonte: PHET, 2018 

1 – Nessa caixa temos dois botões que permitem que se faça uma seleção do tipo 

de luz a ser utilizada na simulação: na opção raio temos um feixe de luz cilíndrico e 

colimado, na opção onda teremos uma frente de onda reta. 

2 – Temos o laser com o seu botão de acionamento. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics/light-and-radiation
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics/light-and-radiation


3 – São disponibilizadas nessa caixa, duas ferramentas: um transferidor para fazer a 

medida dos ângulos e um luxímetro para fazer a medida da intensidade da luz que 

chega ao seu sensor. Logo abaixo temos a possibilidade de selecionar ou não a reta 

normal. 

4 – Caixa de seleção do material da primeira superfície, com o seu respectivo índice 

de refração, acompanhado de um botão azul deslizante. 

5 - Caixa de seleção do material da segunda superfície, com o seu respectivo índice 

de refração, acompanhado de um botão azul deslizante. 

 

Tutorial PHET – Ótica geométrica – Lentes 

Figura 21- Tela de abertura da simulação  lentes 

 

Fonte: PHET, 2018 

 



1 - Nessa caixa é possível selecionar alguns tipos de raios, utilizamos a seleção de 

raios principais que possuem comportamento característico para a formação da 

imagem 

2 – Trata-se de um botão deslizante que ajusta o raio de curvatura, provocando a 

mudança da distância focal. 

3 – Nesse botão deslizante é feita a mudança do índice de refração, isto é, do 

material que constitui a lente, que quando acionado altera a sua distância focal.  

4 - O referido botão deslizante aumenta o tamanho da lente. 

5 – Nessa caixa utilizamos a seleção de imagem virtual para a formação de imagem 

de um objeto entre o foco e o centro óptico. Também utilizamos a seleção da régua 

que permite medidas de abscissas e de distância focal.  

Obs.: O objeto e a lente podem se arrastados para melhor localizar a imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roteiro 1 
 
Simulador: Desvio da Luz 
 

INSTRUÇÕES 
 
Caro Aluno,  
 
Esta sequência didática tem o objetivo de revisar e aprofundar seu estudo sobre 
refração da luz.  
 
Entre no simulador Phet para realizar as simulações indicadas na sequência: 
 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics 
 
Entre também no formulário eletrônico para dar as respostas das atividades 
 
RESPONDA NO LINK: https://goo.gl/forms/Wt7oBywK53LmiPf63 
 

Bom Estudo! 
 
Prof. Agnaldo 
 

Nas atividades feitas na plataforma, você viu que a luz se propaga em diferentes 
meios, como ar, água, vidros, entre outros meios. Em geral quando temos um meio 
diferente do ar, chamamo-los de dioptros. Você também viu que em cada meio ela 
possui uma velocidade diferente. Esse fenômeno é a refração.  Você sabe uma 
importante a consequência deste efeito? Veja a figura do lápis no copo d'água: 
 
Figura 20 - Refração da luz 
 

 
. 
 
Fonte: www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/2016/06/24/refracao-da-luz-
entenda-o-fenomeno/ 

 
Q1: O que faz um lápis parecer quebrado dentro de um copo com água? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 



Não devemos, contudo esquecer que o fenômeno da refração nunca ocorre sozinho, 
uma vez que pelo menos uma parte da luz incidente na fronteira do dioptro 
certamente sofre reflexão. 
 
Vamos ver como ocorre este efeito desvio da luz através do simulador.  
 

Abra o simulador “Desvio da Luz”. Na tela está representado um laser, que neste 
caso é nossa fonte luminosa. O laser simula um “raio luminoso”, uma vez que seu 
feixe se propaga em linha reta e não diverge muito.  Nós podemos escolher até dois 
meios diferentes. Note que você pode mudar os meios de propagação, com seus 
respectivos índices de refração. O raio luminoso vai sempre atravessar uma 
interface plana (representada pela linha horizontal). 
 

Vamos ver o que acontece se os meios nos dois lados da interface for o mesmo 
material. Escolha na caixa à direita da tela do simulador o material “Ar” tanto na 
parte superior quanto na inferior e ligue o laser no botão vermelho (verifique se na 
caixa superior esquerda a opção “Raio” está marcada. 
 
Q2 - Nesta situação, o raio sobre algum desvio? Você observa alguma parte da luz 
sendo refletida? Explique sua resposta. Porque aconteceu isso? 
 
RESPONDA NO  FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 
Neste caso, quando o material é o mesmo, ou seja, tem o mesmo índice de refração! 
Note na caixa do Material. 
 
Vejamos o que o acontece quando a parte de baixo é feita com material diferente. 
Vamos simular a parte de baixo como sendo água. Escolha este material no 
simulador 
 
Q3 - Mudou alguma coisa? A luz que passa do ar para água continua a mesma 
trajetória, ou desvia? Tem alguma parte da luz sendo refletida? Por que isso 
acontece? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 

Você sabe qual é o ângulo que o feixe refletido faz com a normal? (Lembre-se que a 
normal é a reta perpendicular à interface! No simulador ela é representada pela linha 
vertical tracejada, passando bem no ponto em que o raio luminoso troca de meio.) 
 
Vamos medir o ângulo de incidência e reflexão? Arraste o transferidor até o ponto de 
incidência do raio incidente fazendo coincidir com sua origem (tracinho do meio) 
Verifique que se o ângulo de 90o está alinhado com a interface. Em seguida mova o 
laser com o mouse fazendo com que o raio incidente passe pelo ângulo de 30o com 
a normal. Note que a normal passa pelo ZERO do transferidor. Ou seja, o ângulo 
incidente (que o raio incidente faz com a normal) neste caso é 30o.  Verifique em que 
ângulo passa o feixe refletido (este é o ângulo de reflexão, que o feixe refletido faz 
com a normal.) 



Mude agora o ângulo incidente para 60o. Qual é o novo ângulo de reflexão?  
 

Q4 - Qual foi o ângulo de reflexão medido  para cada ângulo de incidência fixado? 
Foram diferentes? Foram iguais? Tem alguma lei explica este resultado? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 

Reparemos agora o que acontece com feixe que passa para a água.  
 
Na caixa da direita da tela do simulador na parte inferior, que contém “água”, clique 
no no botão azul que está abaixo da indicação de “Água” e arraste o para esquerda 
até tocar no marcador “Ar”.  Note o que você simulou foi a troca gradual do meio 2 
de propagação. Observe no transferidor o ângulo que o feixe incidente e o feixe 
refratado fazem com a normal. Note que com Ar em cima e em baixo este ângulo é 
igual.  
 
Agora, lentamente, volte com o botão do meio 2 para a indicação ”Água”.  Repare o 
que acontece com o raio refratado.  
 

Q5 - O que aconteceu gradativamente com o raio que passa para água? Ele se 
aproximou ou se afastou da reta normal?  
 

RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 
Neste caso quando o raio de luz passa de um meio com menor índice de refração 
(Ar), para outro com maior índice de refração (no caso, Água), o raio sofre uma 
aproximação da reta normal, devido uma redução na velocidade da luz no meio de 
maior índice de refração. Para indicar entre dois meios aquele que tem maior ou 
menor índice de refração, é comum usarmos o termo “refringência”. Assim, o meio 
que possui maior índice de refração é o que apresenta maior refringência (mais 
refringente). 
 
Vejamos agora o que acontece quando invertemos a situação, selecionando para a 
parte de cima um material mais refringente e para parte de baixo um material menos 
refringente.  
 
Escolha na caixa da direita da tela do simulador o material “vidro” para o meio 
superior e para o meio na inferior a água.  
 

Q6 - O ângulo do raio refratado com a normal aumentou ou diminuiu? Ou seja, o raio 
se afastou ou se aproximou da normal? Por que observamos este comportamento? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 
O simulador fornece algumas possibilidades de formarmos dioptros planos, como: ar 
e água, ar e vidro, vidro e água etc.  



Escolha um dioptro qualquer e posicione o laser perpendicularmente ao dioptro, 
alinhado com a reta normal. 
 
Q7 - O que aconteceu com a direção do raio nessa passagem entre os meios? 
Houve desvio do raio de luz? Pode-se dizer que houve refração? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO  
 

Como já foi dito anteriormente, a luz possui uma velocidade diferente para cada tipo 
de meio. 
 
Vamos medir agora o ângulo de incidência e de refração? Arraste o transferidor até 
o ponto de incidência do raio incidente fazendo coincidir com sua origem (tracinho 
do meio) verifique se o ângulo de 90o está alinhado com a interface. 
Forme o dioptro ar na parte superior e água na parte inferior e em seguida mova o 
laser com o mouse fazendo com que o raio incidente passe pelo ângulo de 20o com 
a reta normal. Verifique em que ângulo passa o feixe refratado (este é o ângulo de 
refração, que o feixe refratado faz com a reta normal.) 
 

Mude agora o ângulo incidente para 40o. Qual é o novo ângulo de refração? 
 
Q8 - Qual foi o ângulo de refração medido para cada ângulo de incidência fixado? 
Foram diferentes? Em que meio temos o maior ângulo? E o menor ângulo? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
Agora vamos formar o dioptro água na parte superior e ar na parte inferior. 
Mova o raio incidente fazendo com que ele passe pelo ângulo de 20o com a reta 
normal. Verifique em que ângulo passa o feixe refratado (este é o ângulo de 
refração, que  o feixe refratado faz com a reta normal.) 
 
Mude agora o ângulo incidente para 40o. Qual é o novo ângulo de refração? 
 
Q9 - Qual foi o ângulo de refração medido para cada ângulo de incidência fixado? 
Foram diferentes? Em que meio temos o maior ângulo? E o menor ângulo?  
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 

Coloque agora na caixa superior o material “Água” (mais refringente) e na caixa 
inferior o material “Ar” (menos refringente). Você já deve ter observado que a medida 
que aumentamos o ângulo de incidência, aumenta a quantidade de luz refletida e 
diminui a quantidade luz refratada. Isso pode ser observado pelo tom mais claro do 
raio  luz  à medida  que o mesmo é incidido próximo a reta normal   e é girado até a 
marca próxima dos 450.  
 
Comprove este fenômeno colocando-se o raio de luz passando pelo ângulo 
incidente de 10o e você verá o raio de luz refletido menos intenso (vermelho mais 
claro), aproximando-se o raio incidente de aproximadamente 45o você verá no raio 



refletido um aumento do tom de vermelho gradativamente. Se isso acontece é 
porque as parcelas de luz dos raios refratados diminuem com essa ação. 
 
Q10 - Será que existe um raio incidente inclinado formando certo ângulo com a reta 
normal, de tal maneira, que o raio refratado tenda a encontra-se sobre a interface 
que separa os dois meios? Qual seria o valor que esse ângulo refratado tende 
atingir? Se um raio incidente possuir um ângulo superior a este, o que acontecerá 
com o raio refratado? A partir desse ângulo, que fenômeno predominante você vê na 
interface dos meios? 
 
RESPONDA NO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 
Note que esta situação baseia-se no fenômeno de reflexão interna total, que pode 
acontecer quando a luz viaja num meio mais refringente e tenta passar para um 
meio menos refringente, mas não consegue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roteiro 2 
Simulador: Lentes 
 
INSTRUÇÕES 
 
Caro Aluno,  
 
Esta sequência didática tem o objetivo de revisar e aprofundar seu estudo sobre 
refração da luz.  
 
Entre no simulador Phet para realizar as simulações indicadas na sequência: 
 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics 
 
Entre também no formulário eletrônico para dar as respostas das atividades 
 
RESPONDA NO LINK: https://goo.gl/forms/Wt7oBywK53LmiPf63 
 

Bom Estudo! 
 
Prof. Agnaldo 
 
 

Você já viu uma lente de aumento? Para que ele serve? Uma lente de aumento 
pode produzir uma imagem menor do que o tamanho do objeto? Vamos poder 
responder a estas questões estudando como se forma uma imagem com uma lente. 
Para tanto, utilizaremos o simulador “Ótica Geométrica” do Phet.  
 

Abra o simulador “Óptica Geométrica. Na tela está representada uma lente Esta 
lente é conhecida como biconvexa, pois as duas faces são superfícies convexas. 
Veja que aparece um objeto à esquerda e a sua imagem à direita. Veja também que 
aparece marcada a posição do foco da lente, indicado pelo X, que a esquerda 
corresponde ao foco principal objeto e a direta ao foco principal imagem. Note a 
linha horizontal azul. Ela passa bem no centro da lente e é conhecido como eixo 
principal. 
 
A caixa verde acima da lente possui algumas representações e alguns botões. A 
caixa pequena no canto superior à esquerda com bordas azuis fornece alguns tipos 
de raios luminosos. Escolha a representação “Sem raios” e em seguida arraste o 
lápis até que a sua borracha fique sobre o raio principal. 
  
 
Para a construção de imagens gráficas, alguns raios luminosos obedecem a 
determinadas condições e propriedades. Escolha a representação de “Raios 
principais” e observe os raios que aparecem.  
 
Q1 - Quantos raios aparecem? Veja o raio superior. Com relação ao eixo principal, 
ele está inclinado ou paralelo? Ao passar pela lente, em que ponto ele passa do lado 
direito? 



RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
Este é um dos casos particulares que ocorrem com os raios luminosos.  
“Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal refrata passando pelo foco 
principal imagem”.  
Observando mais um pouco, veja o raio do meio e o raio inferior. 
 
Q2 - Em que ponto da lente incide o raio do meio? Ele sofreu algum desvio? 
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
Trata-se  de mais um caso de comportamento dos raios principais. 
“Todo raio luminoso que incide pelo centro óptico se refrata diretamente, sem sofrer 
desvio.” 
 
Q3 - O raio debaixo passa por algum ponto especial ao cruzar o eixo principal? Que 
ponto é este? Como este raio se propaga ao passar pela lente? Ele é paralelo ao 
eixo principal?  
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
Neste último caso temos que: 
“Todo raio luminoso que incide alinhado com o foco refrata paralelamente ao eixo 
principal.” 
 
Observe que os três raios ao refratarem, atravessam a lente determinando a posição 
da formação da imagem do ponto de onde partiram.  Isto pode ser confirmado 
observando um segundo ponto do objeto.  
 
Acione a opção do “2° ponto” na parte inferior esquerda da caixa de comando. 
Observe o que acontece. (Observe se estão sendo simulados os “Raios Principais”) 
 

Q4 - Os raios que partem segundo ponto têm o mesmo comportamento que os três 
raios que partiram do ponto anterior? 
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
No primeiro botão da esquerda para direita (Raio de Curvatura) na caixa verde 
podemos alterar o raio de curvatura das faces da lente.  
 
Q5 - Deslizando este botão para esquerda e depois para direita, o que acontece com 
a espessura da lente azul? 
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
Em geral no estudo das lentes é comum desprezarmos a sua espessura em 
comparação com os raios de curvatura. As lentes que satisfazem essa condição são 
denominadas lentes delgadas. 
 



As lentes são corpos transparentes, geralmente fabricados em vidro, cristal ou 
acrílico. O segundo botão da esquerda para direita (Índice de Refração) você pode 
alterar esta propriedade do material e funciona como se você estivesse mudando o 
material de que é feito a lente. 
 
Q6 - Varie o índice de refração. O que acontece com o foco da lente? E com a 
imagem? 
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
A lente biconvexa tem um comportamento convergente e é largamente usada em 
instrumentos ópticos, tais como: lunetas, lupa, microscópios, projetores de cinema, 
máquina fotográfica, etc. As imagens formadas por esse tipo de lente podem ser 
projetadas em um anteparo, por isso são chamadas de imagem reais. Uma imagem 
real é formada pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Enquanto que uma lente 
com comportamento divergente forma sempre imagem virtual que não são 
projetáveis, pois não são formadas por cruzamento efetivo de raios de luz 
  
 
E quanto ao diâmetro da lente? Ele é importante? Vamos verificar qual é a influência 
do tamanho da lente para formação de imagem. Para isso vamos utilizar a opção 
“Muitos raios” da caixa de comando esquerda. Depois de acionar esta opção irão 
aparecer inúmeros raios partindo do mesmo ponto.  
 
Agora como o botão “diâmetro” diminua do tamanho da lente levando-o para 
esquerda até ficar com o valor de 0.3. Observe a imagem. 
 
Em seguida, vá aumentando o diâmetro da lente até que chegar ao valor 1.3, 
sempre observando a imagem. 
 
Q7 - Qual a influência do diâmetro (tamanho) da lente? A imagem muda de 
tamanho? Muda de posição? Fica com a mesma intensidade? 
 
 

Agora vamos entender a construção de imagens com essa lente. 
 
Usando a caixa da esquerda, volte a mostrar apenas os “Raios Principais”. 
Mantenha a base do lápis sobre o eixo principal (Linha azul) e afaste o lápis (Objeto) 
para a esquerda. 
  
Q8 - O que acontece com a imagem? Ela muda a posição? Se mudar, como ela 
muda? E quanto ao seu tamanho? Você conhece alguma situação da vida prática 
em que é produzida esse tipo de  imagem com  essas características. 
 
   
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 

Vamos ver agora o que acontece com a imagem quando o objeto se aproxima da 
lente. 



Clique selecionando a régua no canto inferior direito da caixa verde. Arraste a régua 
sobre o eixo principal, posicionando o centro óptico da lente a 90 cm do foco 
principal objeto. Agora vamos aproximar o lápis da lente, de modo que o lápis 
(objeto) fique a uma distância que seja o dobro da distância da lente ao ponto ao 
ponto focal. 
 
Q9 - O que acontece com a posição e o tamanho da sua imagem? 
 (verifique arrastando a régua para medir tanto a distância do objeto a lente, quanto 
a distância da imagem a lente).  
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
  
  
Arraste agora o lápis (objeto) até posicioná-lo sobre o foco da lente. 
 
Q10 - Em que posição os raios principais emergem da lente? É possível localizar 
essa imagem? 
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
 

Finalmente arraste o lápis (objeto) e posicione o mesmo entre o centro óptico da 
lente e o ponto focal objeto da lente 
 
Q11 - É formada alguma imagem? Os raios refratados vão se cruzar? Eles 
convergem ou divergem?  
 
RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 

Agora selecione a opção “imagem virtual” no canto direito da caixa superior. 
 
Q12 - Aparece alguma  imagem? Se aparece, isso se dá antes ou depois da lente?  
 
Como é vista a imagem do objeto quanto a posição e o seu tamanho?  Aumenta ou 
diminui o tamanho? Fica mais perto da lente que o objeto? 
 
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
 
Q13 - A imagem que apareceu foi formada com o encontro dos raios refratados ou 
com o seu prolongamento? Os raios se cruzam?  
 
Quando a imagem forma-se pelo encontro do prolongamento dos raios refratados, 
ou seja, se eles não se cruzam realmente, vemos que esta imagem se forma do 
mesmo lado do objeto, sendo chamada de imagem virtual, pois é necessário fazer 
os prolongamentos dos raios que emergem da lente a fim de encontrar a interseção 
dos raios, definindo a posição da imagem 



 

Q14 - Você conhece algum instrumento óptico que produz esta posição de imagem? 
Em caso positivo cite-o. 
 

RESPONDA NO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como usar o Formulários Google 

Você pode usar o Formulários Google para criar testes e pesquisas on-line e enviá-

los para outras pessoas.  

Etapa 1: configurar um novo formulário ou teste 

1. Acesse forms. Google.com. 

2. Clique em Em branco  ou Teste em branco . 

3. Um novo formulário ou teste será aberto. 

Etapa 2: editar e formatar uma pesquisa ou um teste 

Você pode adicionar, editar ou formatar textos, imagens ou vídeos em um 

formulário. 

. Editar seu formulário.  

. Criar um teste com o Formulários Google.  

. Escolher onde salvar as respostas ao formulário.  

Etapa 3: enviar o formulário para preenchimento 

Quando estiver pronto, você pode enviar o formulário para outras pessoas e coletar 

as respostas. 

Fonte: https://support.google.com 

 

 
 

 


