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1. Uma onda eletromagnética plana, harmônica, de frequência f propaga-se no 

vácuo no sentido positivo do eixo x e incide sobre um bloco material, com índice de 

refração  n > 1 e permeabilidade magnética igual à do vácuo, que preenche todo o 

semi-espaço x > 0. 

a. Escreva a expressão do campo elétrico incidente,             , em termos de E0, 

c e f, sabendo-se que o campo elétrico tem amplitude E0, oscila apenas na direção y e 

assume seu valor máximo no instante t = 0 no ponto x = 0. 

b. Escreva as condições de contorno que devem ser satisfeitas pelos campos 

elétricos incidente,    , refletido,     , e transmitido,     , na interface entre os dois meios, 

em x = 0. 

c. Se é dado que          , onde     e     são as amplitudes das ondas 

refletida e transmitida, respectivamente, determine       . 

 

2. Considere uma película delgada de vidro, com espessura   e índice de refração 

      , recobrindo um material com índice de refração       . Uma luz 

monocromática de comprimento de onda  , vindo do ar (   ), incide normalmente 

sobre a película. 

a. Determine a expressão entre   em função de   para que haja interferência 

construtiva no feixe de luz refletido pela película. 

b. Determine a expressão entre   em função de   para que haja interferência 

construtiva no feixe de luz transmitido no material após a película. 

c. Determine se existe um valor da espessura   em que as condições 

especificadas nos itens a. e b. possam ser simultaneamente satisfeitas. 

3. Duas antenas de rádio lineares paralelas ao eixo z estão separadas de uma 

distância d, conforme indicado na figura. Cada uma delas tem um diagrama de 

radiação isotrópico, ou seja, radiam com a mesma intensidade em todas as direções 

perpendiculares ao seu eixo. Ambas emitem um sinal de mesma frequência, mas o 

sinal da antena 1 está adiantado com relação ao sinal da antena 2 de 1800. 



a. Determine os valores do ângulo   para is quais a intensidade do sinal recebido 

em um ponto P, situado a uma distância     seja máxima. 

b. Determine a intensidade média      como função de    e  , onde    é a 

intensidade de qualquer uma das antenas, tomada isoladamente, no ponto P. 

 

_______________________________________________________________________ 

4. Uma placa de vidro, com índice de refração   , está mergulhada em um 

recipiente com líquido de índice de refração   , sendo      , que tem em seu fundo 

um espelho reflector. Um feixe de luz incide normalmente sobre a superfície do 

líquido, passando pela placa e atingindo o espelho. 

a. Indique as diferenças de fase entre o raio incidente e o raio refletido em cada 

interface, face0, face 1, face 2, face 3. 

b. Determine a condição para que haja interferência construtiva entre os feixes 

refletidos pelas face 1 e 2. 

c. Determine a condição para que haja interferência construtiva entre os feixes 

refletidos pelas face 1 e 3. 

d. Determine a relação entre    e    para que as duas condições anteriores sejam 

satisfeitas para qualquer comprimento de onda. 



 

 

 

Faça os dois problemas em anexo, que fizeram parte de uma antiga prova do chamado 

PROVÃO. 
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