
 

                         Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal.   

                          Professora: Nádia Garrido Alves de Mello    Série: 2 º Ens. Fundamental A(   ) B(   ) 

                          Aluno (a) : ........................................................................Nº.....  Data: 28/08/2020. 

 

 

SIMULADO DE FÍSICA 

1) Marque a alternativa correta: 

a) A imagem num espelho plano é sempre simétrica em relação ao espelho. 

b) A distância de um objeto até a imagem no espelho plano é igual a distância da imagem até 

esse espelho. 

c) Para que uma pessoa de 1,80m de altura se veja por inteira refletida num espelho plano, é 

necessário que o espelho tenha no mínimo 1,80m de altura. 

d) Após ser refletida por um espelho plano, a luz comporta-se como se estivesse sendo emitida 

de um ponto situado na frente do espelho. 

 

2) Analise as proposições e assinale a correta: 

a) O espectro visível – vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, juntos compõem                        

a luz branca.  

b) Fontes secundárias são corpos que produzem luz e são chamados de corpos iluminados. 

c) Os vidros jateados são exemplos de meios opacos. 

d) O Sol é um exemplo de fonte secundária natural. 

 

3)  Penumbra é a ausência total de luz. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

4) PUC – SP – Considere um objeto em frente a um espelho plano. O espelho é deslocado 

paralelamente á sua posição inicial, aproximando- se 4 metros do objeto. A distância entre as 

posições das imagens do objeto, fornecida pelo espelho nas 1ª e 2ª posições, é, em metros: 

a) 8 

b) 2 

c) 4 

d) 1 

 

5) Fatec – SP – Uma pessoa encontra-se em pé em frente a um espelho plano vertical. O espelho é 

afastado para uma distância d, relativamente á posição em que se encontrava anteriormente. A 

posição da nova imagem da pessoa em relação á anterior se afastará para: 

a) 2d 

b) d 

c) 1 

d) d/2 

 

6) Cada olho humano tem visão de aproximadamente 150º em relação á horizontal. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

 


