
Lista de Exercı́cios 1
Reflexão, refração e polarização

Exercı́cios Sugeridos (15 de agosto de 2009) A numeração corresponde ao Livro Texto.

A25.1 Um estreito feixe de luz amarela de sódio, com comprimento de onda de 589 nm no vácuo,
incide do ar sobre uma superfı́cie plana de água a um ângulo θ1 = 35,0◦. Determine o ângulo
de refração θ2 e o comprimento de onda na água.

A25.2 O comprimento de onda da luz vermelha de um laser de hélio-neônio no ar é 632,8 nm.

a) Qual é a sua freqüência?
b) Qual é o seu comprimento de onda no vidro, cujo ı́ndice de refração é 1,50?
c) Qual é a sua velocidade no vidro?

A25.4 Um feixe de laser incide a um ângulo de 30,0◦ com a vertical sobre uma solução de xarope de
milho em água. Se o feixe é refratado a 19,24◦ com a vertical,

a) qual é o ı́ndice de refração da solução de xarope?
Suponha que a luz seja vermelha, com comprimento de onda no vácuo de 632,8 nm.
Descubra:

b) seu comprimento de onda,
c) sua freqüência e
d) sua velocidade na solução.

A25.8 Um tanque cilı́ndrico opaco com a parte superior aberta tem 3,00 m de diâmetro e está preenchido
completamente com água. Quando o sol poente atinge um ângulo de 28,0◦ acima do horizonte,
a luz solar deixa de iluminar qualquer parte do fundo do tanque. Qual é a profundidade do
tanque?

A25.31 Um feixe de laser incide sobre uma extremidade de uma placa de um material cujo ı́ndice de
refração é 1,48, como é mostrado na Figura abaixo. Determine o número de reflexões internas
do feixe antes dele emergir da extremidade oposta da placa.

Figura P25.31

A25.32 Uma fibra de vidro (n = 1,50) é submersa em água (n = 1,33). Qual é o ângulo crı́tico para a
luz permanecer dentro da fibra ótica?

A25.35 Uma pequena lâmpada está a 1,00 m abaixo da superfı́cie de uma piscina. A luz que emerge
da água forma um cı́rculo em sua superfı́cie. Qual é o diâmetro deste cı́rculo?
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A25.40 As leis da reflexão e refração são as mesmas para a luz e para o som. A velocidade do som no
ar é 340 m/s e na água é 1510 m/s. Se uma onda sonora se aproximar de uma superfı́cie plana
de água a um ângulo de incidência de 12,0◦, qual será o ângulo de refração?

A25.49 Um recipiente de vidro raso tem 4,00 cm de largura no fundo, como mostrado na figura abaixo.
Quando o olho de um observador é posicionado como mostrado na figura, o observador vê a
borda do fundo do recipiente vazio. Quando este recipiente é cheio com água, o observador vê
o centro do fundo do recipiente. Encontre a altura do recipiente.

Figura P25.49

A24.39 Duas pelı́culas polarizadoras próximas têm seus eixos de transmissão cruzados de tal forma
que nenhuma luz é transmitida. Uma terceira pelı́cula é inserida entre elas com seu eixo de
transmissão fazendo um ângulo de 45◦ em relação a cada um dos outros eixos. A situação é
mostrada na Figura P24.39 com θ1=0◦, θ2=45◦ e θ3=90◦. Supondo as pelı́culas ideais, encontre
a fração da intensidade da luz não polarizada incidente Ii que é transmitida pela combinação
das três pelı́culas.

Figura P24.39

A24.40 Você precisa girar o plano de polarização de um feixe de luz linearmente polarizada por 45◦

com uma redução de intensidade de, no máximo, 10%. Isto pode ser obtido por uma seqüência
de N polarizadores ideais com eixos de transmissão de polarizadores consecutivos formando
um ângulo fixo θ. Determine N , o número de polarizadores necessários, e o ângulo θ entre os
eixos.

A24.41 Na Figura P24.39, suponha que os eixos de transmissão dos polarizadores extremos sejam
θ1=0◦ e θ3=90◦, e que o polarizador central gire em torno do eixo comum com velocidade
angular constante, de forma que θ2 = ωt. Mostre que, com luz não polarizada incidindo com
intensidade Ii, a intensidade do feixe transmitido é

If =
1
16
Ii (1− cos 4ωt) .

Isto significa que a intensidade do feixe emergente é modulada a uma taxa quatro vezes maior
que a taxa de rotação do polarizador central.
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P1.2 Um feixe luminoso de comprimento de onda λ=480 nm incide desde o ar (nar=1,00) sobre um
prisma de vidro de ı́ndice de refração nv=2,00, como mostra a figura.

a) Determine quais serão o comprimento de
onda λv e a freqüência fv do feixe dentro do
vidro.

b) O prisma está suspenso por um fio. Mostre
que o feixe refratado incidente no ponto B
é refletido totalmente quando o ângulo α for
menor que um αmax dado pela expressão:

senαmax = 2,00 sen(15◦).

c) Agora o prisma é apoiado firmemente com a
face que contém o ponto B sobre um cristal
cujo ı́ndice de refração é nc=1,50 (não há ne-
nhuma pelı́cula de ar entre os dois materi-
ais). O feixe que chega no ponto B quando
α=αmax, computado no ı́tem anterior, pene-
tra no cristal (sim ou não)? Se sim, calcule o
ângulo de refração.
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