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Atividade para quarta – feira (01 de julho de 2020) - 2 hora – aula 

 

 

Exercícios extras – Reflexão 

 

1) Qual a definição da 1ª e 2ª Leis da Reflexão? 

 

 

 

2) O que é reflexão especular? E reflexão difusa? 

 

 

 

Matemática 2 º Ano  

Resposta da atividade de terça-feira (30 de junho de 2020) 

 

             Matemática 10 – Binômio de Newton – página 34 – Exercícios 1 ao 7. 
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1- Sobre as leis de reflexão, podemos dizer que: 
a) O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. 
b) Somente o raio incidente é coplanar. 
c) Apenas o raio refletido é coplanar. 
d) Raio refletido e a normal são coplanares o raio incidente não. 
 
 
2- Complete: “A refração ocorre com a luz, o som e todos os tipos de ondas. Na refração há 

necessariamente variação ___________________, porém não se altera a ______________ da 
onda refratada em relação à onda incidente.” 



a) na velocidade, freqüência. 
b) na freqüência, velocidade. 
c) de onda, refração. 
d) dos raios, luminosidade. 
e) da luz, reflexão. 

  

3- Relacione os fenômenos aos respectivos conceitos: 
a) Polarização               (     ) Possibilidade de uma onda contornar obstáculos. 

b) Ressonância              (     ) Ocorre apenas com ondas transversais. 

c) Difração                    (     ) Explica o principio da aplicação do diapasão. 

 

4- UFS Car – SP – A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e eletromagnéticas, como a 
luz, consiste no fato de que: 

a) A velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento de onda pela freqüência, 
só é assim obtida para ondas eletromagnéticas. 

b) As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e 
longitudinal. 

c) Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno denominado difração. 
d) Somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais e não-materiais. 
e) A interferência é um fenômeno que ocorre apenas com ondas eletromagnéticas. 

 
 

5- Some as questões corretas: 
(01) freqüência é o número de oscilações completas por segundo de um ponto de corda. 
(02) a duração de uma oscilação completa de um ponto de uma corda é denominada período. 
(04) o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou vales consecutivos. 
(08) amplitude é o deslocamento máximo de um ponto da corda. 

 
 

6- Explique com suas palavras o fenômeno da Difração: 

 
 

 
 
7 –  UFSC – Assinale as proposições corretas enunciadas a seguir. 
(01) polarizar um feixe de ondas luminosas significa impedir todas as suas vibrações em qualquer 

situação. 
(02) A luz polarizada tem menor intensidade que a luz natural. 

(04) os fenômenos de interferência e difração comprovam a natureza ondulatória da luz, mas não 
nos permitem concluir se as ondas são longitudinais ou transversais. 
(08) só é possível obter luz polarizada por processos exclusivamente artificiais. 
(16) a luz polarizada é invisível. 
(32) a luz polarizada é monocromática. 
(64) o efeito fotoelétrico seria inadmissível sem a polarização da luz 



 
 

8- A reflexão de uma onda consiste no seu retorno ao encontrar a superfície que separa dois meios 
diferentes, sabendo disso, cite pelo menos dois tipos de reflexão. 
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1-Analise as afirmações e determine a soma das alternativas verdadeiras: 
           (01) Haverá trabalho realizado sempre que uma massa gasosa sofrer variação de volume. 

(02) Se a temperatura de um gás sofrer variação de temperatura tem-se variação de energia  interna. 
(04) Nas transformações isotérmicas dos gases perfeitos não ocorre troca de calor entre o gás e o 
ambiente. . 
(08) Numa compressão isotérmica de um gás ideal, o sistema perde calor, que é integralmente 
transformado em trabalho. 
(16) Num aquecimento isotérmico de um gás perfeito, o sistema recebe calor igual ao aumento de 
energia interna. 

 
 

 
2 – Analise e assinale o que for correto. 
(01) Uma transformação adiabática é aquela em que o gás troca calor com a vizinhança. 

           (02)  Em uma expansão isotérmica, o trabalho realizado pelo gás é igual ao calor que ele absorve. 
           (04) Em uma transformação isobárica, o volume varia. 
           (08) Em uma transformação isotérmica, a temperatura varia. 
           (16) Toda transformação muito rápida é adiabática. 
           (32) A energia interna de um sistema não depende da quantidade de partículas do mesmo. 
           (64) Em uma transformação isovolumétrica, o volume varia. 
 
 

3- Num processo isobárico, sob pressão constante de 3,0 .10� N/��,um gás aumenta de 4.10�� 
para  8.10�� �	. Determine o trabalho realizado por ele. 

f) 1,2 J 
g) 36 J 
h) 3,6 J 
i) 12 J 
j) 2,2  



 

 
4- Complete a afirmativa com as respostas corretas. “A segunda lei da termodinâmica 

______________ a possibilidade da conversão de uma forma de energia em outra.” 

a) Prevê. 
b) Afirma. 
c) Possibilita. 
d) Nega. 
e) NDA. 

 
 
 
 
 
5- Do que depende o rendimento de uma máquina de Carnot? 

a) Depende da substância envolvida. 
b) Depende apenas da temperatura das fontes quente e fria. 
c) Depende do trabalho realizado. 
d) Depende da combustão de alimentos. 
e) Depende da temperatura do ambiente. 

 
 

6- O que é entropia? 

a) É a reorganização do universo. 
b) É a realização de trabalho de uma máquina de Carnot. 
c) É o rendimento da máquina de Carnot. 
d) É a medida de desordem do universo.  
e) É uma máquina térmica muito complexa. 

 

Fórmula: 
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