
Questões RVS  
 
 
1-O que é homeostase e quais os efeitos no corpo humano ? 
 

A. Homeostase é a propriedade do sistema nervoso dos seres vivos especialmente que tem a função de 
adaptá-los aos seus ambientes internos para manter a condição de visão estável. 

 
B. É a condição em que o corpo se encontra em equilíbrio, com todas as suas funções desativadas. 

 
C. Também conhecida como homeostasia, tem como função principal adaptar o corpo ao seu ambiente 

interno e externo, mantendo a condição de visão estável. 
 

D. Apenas as alternativas A e B estão corretas 
 

E. Nenhuma das alternativas está correta 
 
 
2-Quais são as cores luz ? 
 

A. Ciano, yelow, red 
 

B. Blue, magenta, green 
 

C. Red, green, blue 
 

D. Red, green, white 
 

E. White,black, cyan 
 
3-Quais as cores luz primárias ? 
 

A. Cyan, yellow, red 
 

B. Blue, magenta, green. 
 

C. Red, green, white. 
 

D. Red, green, blue. 
 

E. White, blue, black. 
 
4-Qual cor o corpo humano é programado para enxergar ainda que fontes de luz possuam cor dominante ? 
 

A. Preto 
 

B. Azul 
 

C. Magenta 
 

D. Cyan 
 

E. Branco 
 

5- A temperatura de cor descreve o espectro de luz irradiada de um corpo negro com uma dada 
temperatura. Um corpo negro é, basicamente, um objeto que absorve toda a luz que incide sobre ele não 
deixando que ela seja refletida ou que o atravesse. Uma analogia bem simplificada do que pode ser um 
corpo negro em nosso dia-a-dia é o aquecimento de um metal ou pedra: dizemos que eles ficam 
vermelhos quando atingem determinada temperatura, e depois brancos quando ficam mais quentes 
ainda. A unidade de medida para a avaliação desse parâmetro é dada em graus kelvin 
Quais das cores citadas abaixo possui a maior temperatura de cor ? 



 
A. azul 
B. amarelo 
C. branco 
D. vermelho 

 
A. Fotometria 

 
B. Luminosidade 

 
 
6- Quais as cores pigmento que unidas entre si resultam no preto ? 
 

A. Amarelo, roxo e vermelho 
 

B. Vermelho, azul e verde 
 

C. Ciano, magenta e azul. 
 

D. Púrpura, verde água e branco bebê 
 

E. Nenhuma das anteriores. 
 
7- Leia o texto abaixo com atenção e assinale a opção correta que identifica a quem se atribui a descoberta 
da fotografia no Brasil. 
 
 Desenhista, pintor, fotógrafo, tipógrafo, litógrafo, professor, inventor. Chega ao Brasil em 1824. 
Trabalha no comércio e 
numa empresa tipográfica, antes de ingressar na Expedição Langsdorff como desenhista, entre 1825 e 1829, 
ocasião na 
qual concebe um método para a transcrição do canto dos pássaros denominado zoophonia. Reside na Vila 
de São Carlos 
(atual Campinas), onde inventa um processo fotográfico em 1833, batizado de photographie [fotografia]. É 
responsável por 
diversas outras invenções, entre elas a polygraphie [poligrafia], um sistema de impressão simultânea de todas 
as cores 
primárias. Em 1842, lança O Paulista - o primeiro jornal do interior da província de São Paulo - e, em 1858, 
imprime em sua 
litografia o Aurora Campineira, o primeiro jornal de Campinas. Seu talento múltiplo atrai a atenção do 
imperador dom Pedro 
II (1825 - 1891), que o visita em Campinas, em 1876. É autor de vários livros, entre os quais se destaca 
Viagem Fluvial do 
Tietê ao Amazonas, publicado em 1875. (fonte: http://www.itaucultural.org.br ) 
 
A. Louis Jacques Mandé Daguerre 
B. William Fox Talbot 
C. Hercule Florence 
D. Joseph Nicéphore Niépce 
E. George Eastman 
 
 
8-Como se chamam as células responsáveis pela captura das cores no olho humano ? 
 

A. Bastonetes 
B. Iris 
C. Retina 
D. Cones 
E. Humor vítreo 

 
 



9-A homeostase é uma propiriedade de um sistema aberto, uma capacidade que o corpo tem de se 
autoregular. Como essa propriedade é aplicada em nosso sistema de percepção visual ? 
 

A. Por meio do equilíbrio de tons e cores. 
 

B. Faz com que tenhamos noção espacial 
 

C. Encontrando a faixa dinâmica 
 

D. Determina as coordenadas já programadas do cérebro. 
 
 
10- Quais células visuais são utilizadas para captção de intensidade de luz e conversão de cores 
respectivamente? 
 

A. Cones e bastonetes 
 

B. Retina e córnea 
 

C. Bastonetes e cones 
 

D. Pupila e iris 
 

E. Córnea e bastonetes. 
 
 
11- A refração é o fenômeno que ocorre com a luz quando ela passa de um meio homogêneo e transparente 
para outro meio também homogêneo e transparente, porém diferente do primeiro. Nessa mudança de meio, 
podem ocorrer mudanças na velocidade de propagação e na direção de propagação. 
 Outros fenômenos podem ser observados no comportamento da luz somando-se à refração: 
 

A. reflexão difusa e reflexão especular  
B. reflexão e absorção  
C. a reflexão é o único comportamento verificável, os demias são derivações dele 
D. nenhuma das opções anteriores estão corretas 

 
 
 
12- A reflexão da luz pode ser classificada em dois tipos: 
Reflexão difusa: Também conhecido como difusão da luz, esse tipo de reflexão ocorre quando a luz incide 
sobre uma superfície irregular e esta a reflete. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções 
diferentes. Os objetos difundem a luz que recebem, por isso, quando essa luz penetra em nossos olhos, 
conseguimos enxergá-los. Como na difusão a luz propaga-se em todas as direções, muitas pessoas podem 
ver o mesmo objeto ao mesmo tempo. É por causa desse fenômeno que conseguimos enxergar vários 
objetos simultaneamente e de ângulos diferentes. 
  
Reflexão Regular ou especular: nesse tipo de reflexão, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. É 
esse tipo de reflexão que forma a imagem de superfícies altamente polidas, como os espelhos, metais ou a 
superfície de um lago. A imagem que se forma nesse tipo de superfície é altamente nítida, porém, ela não 
pode ser observada de diferentes posições. Pense em um espelho, dependendo da posição que você estiver, 
não conseguirá ver sua imagem. 
 
A afirmação acima está: 

A. certa 
B. errada 
C. parcialmente certa 

Se a afirmação está parcialmente certa responda porque abaixo. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 



13- Leia com atenção a definição abaixo e escolha a alternativa correta. 
 
Considerando um raio de luz incidindo sobre uma superfície, temos as seguintes definições: 
î – ângulo de incidência formado pelo raio incidente e a normal; 
r – ângulo de reflexão formado pelo raio refletido e a normal; 
A partir dessas definições, temos as seguintes Leis para a reflexão: 
  O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão (î = r); 
  O raio incidente, a normal à superfície e o raio refletido estão todos no mesmo plano. 
Observe a figura: 
 

  
Diagrama mostrando os ângulos de incidência e de reflexão 
 
 
 

A. A afirmação está parcialmente correta, porém o raio incidente, a normal e o raio refletido não são coplanares. 
B. A afirmação está correta e se aplica nos casos de reflexão difusa e especular 
C. A afirmação está parcialmente correta, porém não se aplica no caso de reflexão difusa 
D. A afirmações A e C estão corretas 
E.  

 
13- A reflexão da luz pode ser classificada em dois tipos: 
Reflexão difusa: Também conhecido como difusão da luz, esse tipo de reflexão ocorre quando a luz incide 
sobre uma superfície irregular e esta a reflete. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções 
diferentes. Os objetos difundem a luz que recebem, por isso, quando essa luz penetra em nossos olhos, 
conseguimos enxergá-los. Como na difusão a luz propaga-se em todas as direções, muitas pessoas podem 
ver o mesmo objeto ao mesmo tempo. É por causa desse fenômeno que conseguimos enxergar vários 
objetos simultaneamente e de ângulos diferentes. 
  
Reflexão Regular ou especular: nesse tipo de reflexão, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. É 
esse tipo de reflexão que forma a imagem de superfícies altamente polidas, como os espelhos, metais ou a 
superfície de um lago. A imagem que se forma nesse tipo de superfície é altamente nítida, porém, ela não 
pode ser observada de diferentes posições. Pense em um espelho, dependendo da posição que você estiver, 
não conseguirá ver sua imagem. 
 
A afirmação acima está: 

D. certa 
E. errada 
F. parcialmente certa 

Se a afirmação está parcialmente certa responda porque abaixo. 
 
__________________________________________________________________________ 
 



__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  
14- Na perspectiva aérea quantos pontos de fuga são utilizados para que se inicie o desenho ? 
 
 

A. 1 ponto 
B. 2 pontos 
C. 3 pontos 
D. 4 ponto 
E. 3 pontos tranversais 
F. As respostas C e E estão corretas. 

 
 
 
 
 
15- Em nosso olho as células que identificam as cores são: 
 

A. Os cones 
 

B. Os bastonetes  
 

C. As epiteliais 
 

D. Nenhuma das anteriores 
 

E. Todas as anteriores 
 
16- Tomando por base o filme "A caverna dos sonhos esquecidos" do diretor Werner Herzog é possível afirmar que:  
 

A. O homem pré-histórico tinha razoável capacidade de registro gráfico rupestre, mas não possuia expressão 
significativa em linguagem sonora. 

B. Tinha capacidade de figuração em seus registros visuais e conhecia e desenvolvia artefatos como 
instrumentos musicais. 

C. As respostas A e E estão corretas 
D. O filme "A caverna dos sonhos esquecidos" não é do diretor Werner Herzog e sim, de Werner Fassbinder. 
E. O homem pré histórico ainda não possuia grande capacidade expressiva na linguagem visual e sonora. 

 
 
17- Qual a definição de arte rupestre ? 
 

A. Movimento artístico que surgiu no século XX, nas artes plásticas, tendo como principais agentes 
culturais grafiteiros urbanos. 

B. É o mais antigo tipo de expressão gráfica conhecida na história. Sua memória remonta ao período 
Paleolítico superior e seus registros são encontrados em todos os continentes. 

C. É um movimento artístico que caracteriza-se pela expressão da subjetividade do autor, não 
objetivando a representação objetiva da realidade. Também é conhecido por expressionismo e 
teve na Alemanha sua maior representatividade. 

D. É geralmente entendida como uma forma de registro gráfico baseada na optica geométrica e que 
usa perspectiva como método de observação e desenho. 

E. Utiliza o suporte rochoso como meio e usa técnicas como a pintura, a raspagem e o apicoado. 
Esses registros podem ser encontrados em todo o mundo e podem ser figurativos ou abstratos. 

F. As questões B e E estão corretas. 
 
 
 
 
 



18- Temperatura de cor é a forma usada pra definir, e medir, a cor da luz ambiente em um determinado 
momento ou situacão. Toda luz tem uma cor: luz de vela não é amarelada, assim como a do sol de manhã 
cedo e no pôr do sol? Luz florescente não é mais branca, mais azul? Toda luz tem cor e pode ser medida 
através de um aparelho chamado kelvinometro que possui um sistema de medida em graus kelvin. Qual a 
medida em graus kelvin da cor branca ? 
 

A. 9000ºk 
B. 7600ºk 
C. 5500ºk 
D. 2400ºk 
E. 1200ºk 

 
19- A parte do espectro eletromagnético que é capturada pelos nossos olhos é conhecida como: 
 

A. Luz polarizada 
 

B. Ondas de raio X 
 

C. Espectro visível 
 

D. Raios infravermelhos 
 

E. Raios ultraviloletas 
 
 
20- O registro figurativo tem um longo percurso na história da arte desde o período  pré-histórico, 
passando pela antiguidade grega, idade média, renascimento, .... 
Um aparato foi foco de especial atenção no renascimento, usado como auxiliar no desenho e é o precursor 
do corpo das câmeras fotográficas atuais.  
Como era conhecido ? 
 

A. Lente objetiva 
B. Máquina de perspectiva 
C. Câmara escura 
D. Câmara lúcida 
E. Nenhumadas resposta anteriores. 

 
 

 
 
 
21- Responda objetivamente: 
O filme documentário "A caverna dos sonhos esquecidos" mostra a produção de imagens por homens pré-
históricos na 
caverna de Chauvet, no sul da França. Mostra que no imaginário dos homens daquela civilização não existia 
o conceito fixo 
de homens, árvores e animais, mas apenas um estado das coisas, que móveis, podiam se transfigurar, ao 
mesmo tempo 
em que, alguns seres, podiam se contatar com espíritos, deuses e formas extraterrenas. " 
Essa noção identitária se baseia em quais princípios citados no referido filme ? 
__________________________________________________________________________ 
 

 
22- A câmera escura foi uma precursora do que conhecemos hoje como câmera fotográfica. Não se sabe 
quem exatamente a criou, mas há registros de teóricos (como o grego Aristóteles) detalhando este processo, 
que ajudou artistas como Leonardo da Vinci a fazer pinturas de alguns objetos. Como ela funcionava? 
 

 A. Ela era um cômodo sem luz que tinha um pequeno orifício em uma das extremidades - na outra, havia 
uma parede branca. Ao colocar um objeto logo à frente do orifício, a luz rebatia nele e o "desenhava" no 
plano branco.  

 



 B. Ela já era muito parecida com as atuais máquinas fotográficas, mas fazia as fotos em um processo 
bastante lento. Este envolvia reações químicas, obrigando os modelos a ficarem parados por até cinco 
horas. 

 
 C. Ela era um ambiente escuro que proporcionava o registro das formas de um objeto em um plano 

acinzentado. O processo começava com a colocação do objeto dentro do cômodo e o lançamento de um 
rápido feixe de luz sobre ele. 

 
 D. Ela era uma caixa preta de madeira toda revestida com papel filme. Nela, o artista podia registrar a 

sombra de um objeto em papel, o que ajudava na hora de representá-lo em uma tela. 
 
 
23- A primeira fotografia do mundo foi realizada em 1826 de uma cena da janela por: 
 

A. Talbot 
 

B. Daguerre 
 

C. Nièpce 
 

D. Hercules Florence 
 
 
24- No documentário sobre arte rupestre intitulado No bem cultural – arte rupestre, a pesquisadora Alenice 
Baeta define arte 
rupestre como um “nome genérico dado a todos os grafismos realizados no suporte rochoso, por isso se 
chama rupestre 
(proveniente do latim rupes que significa rocha). Esses registros gráficos podem ser realizados através de 
várias técnicas 
como a pintura, a raspagem da pedra, por batidas (apicoados) que podem se misturar na mesma obra”. 
 A. A afirmação feita acima é correta. 
 B. A afirmação feita acima é correta quando cita a origem da palavra rupestre, mas incorreta quando 
define as 
técnicas de realização da arte rupestre (pintura, raspagem, apicoados). 
 C. A afirmação acima é correta apenas quando define as técnicas de realização da arte rupestre 
(pintura, raspagem, apicoados), mas incorreta quando cita a origem da palavra rupestre da palavra em latim 
rupes. 
 D. A afirmação feita acima é falsa. 
 
25- Para conseguir a revelação de uma foto como conhecemos hoje, é preciso uma série de produtos 
químicos. Um elemento bastante fotossensível, no entanto, é crucial para a formação de imagens, tanto que 
foi da observação de suas reações que surgiu a ideia de fotografia. Que elemento é este? 
 

 A. Nitrato de sódio 
 
 B. Piroxilina 
 
 C. Gelatina 
 
 D. Sais de prata  
 

E. Cloreto de prata 
 
 
26- Não é possível apontar apenas um inventor da fotografia, já que, em vários lugares do mundo, curiosos 
tentavam registrar imagens através de diferentes experiências. No século 19, dois dispositivos fotográficos 
ganharam notoriedade: o daguerreótipo, criado pelo francês Louis Daguerre, e o calótipo, do britânico William 
Talbot. Ambos registravam as imagens em uma substância composta por sais de prata, mas tinham uma 
grande diferença. Qual era ? 
 

 A. O daguerreótipo já tinha o precursor do flash. 



 B. O calótipo fazia uso do imagem em negativo.   
 C. O daguerreótipo fazia imagens espelhadas da cena que estava sendo registrada. 
 a. calótipo podia demorar horas para registrar uma imagem. 

D. O calótipo usava um suporte em metal. 
 
 
 
 
 
27- No fim do século 19,  George Eastman adquiriu uma câmera fotográfica que ainda usava o processo de 
chapa úmida, e se apaixonou pela atividade. Mais tarde, ele foi o responsável por desenvolver um dos últimos 
passos para o desenvolvimento dos processos fotográficos como os conhecemos hoje em dia. Qual foi este 
passo ? 
 

 A. O desenvolvimento da fotografia colorida. 
 B. A invenção e aperfeiçoamento do filme fotográfico com suporte flexível.  
 C. A criação das lojas de revelação de fotos. 

D. Usar lentes de aumento na câmera fotográfica. 
 E. O uso do processo positivo/negativo na produção de imagens. 

 
 
 
28- Estudioso da visão e da óptica, o inglês James Maxwell é conhecido por fazer, em 1865, a primeira 
fotografia colorida da história. A sua técnica consistia em: 
 

 A. Expor à luz uma placa banhada em extrato de batata. 
 B. Sobrepor imagens feitas usando filtros verdes, azuis e vermelhos.  
 C. Expor à luz uma placa com mistura de sais de prata e colódio úmido. 
 D. Sobrepor placas escuras e claras em uma superfície de sal de prata. 

E. Usar o princípio e diapositivo na captação de imagens 
 

 
 
29- As lentes esféricas possuem classificações e características que diferem uma lente de outra. Elas podem 
ser classificadas da seguinte forma:    
Lentes de bordas finas: quando as bordas são mais finas que a região central. 
 

 
 
 
Lentes de bordas grossas: quando a região central é mais fina em relação às bordas. 

 
 
As lentes esféricas apresentam comportamentos diferentes em relação aos raios que incidem sobre elas, 
podendo ser divergentes ou convergentes. Lentes convergentes: nas lentes convergentes, os raios de luz 
incidem sobre a lente e refratam-se de forma que as direções se convergem para o mesmo ponto. Lentes 



divergentes:  nas lentes divergentes ocorre que os raios de luz paralelos entre si, que incidem sobre a lente, 
refratam-se em direções diferentes que divergem em um mesmo ponto. 
A afirmação acima está: 
 

A. Errada 
 

B. Certa 
 
 
30- O sistema aditivo é formado pelas cores luz: 
 

A. RGB 
 

B. Vermelho, amarelo e azul 
 

C. Subtrativas 
 

D. Complementares 
 

E. RGB 
 
 
 
31- O sistema subtrativo é formado pelas cores pigmento:  
 

A. Análogas 
 

B. CMYK 
 

C. RGB 
 

D. Complementares 
 

E. Terciárias 
 
 
 
32- Qual foi a grande descoberta de Isaac Newton, em 1672, a respeito da luz ? 
 

A. Percebeu que a luz amarela era composta de várias cores 
B. Percebeu que a luz branca era composta de várias cores 
C. Percebeu que a luz negra era composta de várias cores 
D. Percebeu que a luz era composta por uma única cor 
E. Percebeu que a luz era composta por células fotoelétricas 

 
 

33- QUAL É A UNIDADE DE MEDIDA DA COR DA LUZ ? 

a) Graus centigrados 

b) Graus  Kelvin 
c) Unidade LUX 
d) nenhuma das respostas acima 
 

 

 



34- Qual a relação entre o grafite e as pinturas rupestres? 
 
a) Ambas são pintadas em pedras e usam sempre as cores vermelho e amarelo. 
 
b) São feitas usando somente uma técnica que é a pintura, é usado somente um tipo de grafismo. 
 
c) Ambas são formas de expressão. A rupestre era pintura em cavernas, o grafite é um reflexo modernizado 
da pintura rupestre. 
 
d) São maneiras de se expressão que nunca mudam usam sempre as mesma técnicas as mesmas idéias. 
 

35- O que é Arte Figurativa? 
 
A) Arte que representa com realismo a natureza, a forma humana e os objetos criados pelo homem. 
 
B) Arte utilizada na época rupestre caracterizada por desenhos geométricos. 
 
C) Arte utilizada na época rupestre caracterizada por desenhos abstratos. 
 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

36- Quem foram os primeiros responsáveis por estruturar noções de perspectiva ? 
 
A) Egípcios 
 
B) Romanos  
 
C) Os Antigos Gregos 
 
D) Nenhuma das opções  
 
 
37-Responda objetivamente: 
 
Quais as cores luz complementares das citadas abaixo ? 
 
Vermelho ( R ) ________________________ 
Verde ( G ) ___________________________ 
Azul ( B ) _____________________________ 
 
 
38- A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem: 
 

A. Por todas as células fotorreceptoras; 
B. Somente pelos cones, o que dá maior acuidade visual; 
C. Pelos bastonetes; 
D. Por bastonetes e principalmente pelos cones, pois ambos recebem estímulos luminosos; 
E. Por todas as células existentes no cristalino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39- Os bastonetes são fotoceptores extremamente sensíveis à luz, mas incapazes de distinguir cores. Já os 
cones são menos sensíveis à luz que os bastonetes, mas possuem a capacidade de discriminar diferentes 
comprimentos de onda, permitindo a visão em cores. Em ambientes pouco iluminados apenas os 
bastonetes, por serem mais sensíveis, são estimulados. É por isso que na penumbra não conseguimos 
distinguir as cores dos objetos, mas à medida que a luminosidade aumenta, os cones são ativados e as cores 
tornam-se visíveis.  
A afirmação acima está: 
 
 

A. Errada, pois não há especialização celular para a diferenciação dos diferentes comprimentos de onda 
observados. 

B. Inteiramente certa 
C. Parcialmente certa, pois há especialização celular, mas cones percebem as variações de intensidade 

da luz e bastonetes, os diferentes comprimentos de onda da luz 
D. Cones e bastonetes são células receptoras de ondas sonoras 
E. Apenas os cones são responsáveis pela percepção da luz 

 
 
40- O olho é a estrutura responsável por receber o estímulo luminoso e, consequentemente, garantir a nossa 
visão. A camada responsável por captar os estímulos é chamada de retina e nela são encontrados dois tipos 
de receptores. Quais são eles? 
 

A. quimiorreceptores e mecanorreceptores. 
B. cones e bastonetes. 
C. cóclea e ponto cego. 
D. pupila e íris. 
E. córnea e lente. 

 
 
41- Na íris, é possível perceber uma pequena abertura que controla a quantidade de luz que entra no olho. 
Essa abertura, que muda de tamanho de acordo com a luminosidade do ambiente, é chamada de: 
 

A. pupila. 
B. cristalino. 
C. córnea. 
D. íris. 
E. humor aquoso. 

 
42- O diafragma de uma máquina fotográfica corresponde, olho dos mamíferos:  
 

A. à córnea.  
B. à pupila.  
C. ao cristalino.  
D. ao humor aquoso.  
E. à retina. 

 
43- Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto 
 
a) amarelo. 
b) azul. 
c) preto. 
d) violeta. 
e) vermelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 



44- Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em 
trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Ana 
Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai 
desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu 
vestido como sendo 
 
a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o vestido. 
b) preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha. 
c) de cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores. 
d) vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente. 
 
 
45- Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou cena em 
um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da "Azurra" (azul e branca) que foi iluminada 
por um feixe de luz amarela monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu: 
 
a) verde e branca. 
b) verde e amarela. 
c) preta e branca. 
d) preta e amarela. 
e) azul e branca. 
 
 
46- A respeito das cores dos objetos, marque a alternativa correta: 
 
a) A cor é uma característica própria de cada objeto. 
b) A cor não é uma característica própria de cada objeto, pois depende da luz que o ilumina. 
c) Um objeto de cor amarela sob luz policromática é visto com a mesma cor sob luz monocromática verde. 
d) Como reflete todas as cores, o corpo negro não tem condição de apresentar coloração, sendo visto, 
portanto, como preto. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
47- As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do Sol, mostram-se verdes porque: 
a) refletem difusamente a luz verde do espectro solar; 
b) absorvem somente a luz verde do espectro solar; 
c) refletem difusamente todas as cores do espectro solar, exceto o verde; 
d) difratam unicamente a luz verde do espectro solar; 
e) a visão humana é mais sensível a essa cor.  
 
48- Julgue as proposições a seguir: 
I – As cores dos objetos são determinadas pela frequência da luz; 
II – Quando um objeto é iluminado pela luz branca, parte dessa luz é absorvida e outra parte é refletida; 
III – Um objeto que apresenta cor preta absorve toda a luz que recebe; 
IV – Um material de cor branca não reflete nenhuma frequência de luz. 
A sequência que apresenta a resposta correta é: 
a) V, V, F, F 
b) F, F, V, V 
c) V, F, V, F 
d) F, V, F, V 
e) V, V, V, F 
 
 
49 -De acordo com os conceitos estudados sobre cor da luz, podemos afirmar que uma luz monocromática é 
composta por: 
 
a) todas as cores do espectro solar 
b) uma infinidade de cores 
c) duas cores, vermelho e violeta 
d) apenas uma única cor 
e) todas as cores do arco-íris, menos o verde. 
 


