
Nome:________________________________________ Data: __ / __ / __  

Reflexão e Absorção da Luz 

Objetivos 

Observar que a luz viaja de uma fonte; que a luz não atravessa certos materiais, formando sombras; que a 

luz se reflete em certos materiais. 

Perguntas Pré-experimento 

1.O que é reflexão? 

 

2.O que é absorção? 

 

 

Materiais 

Espelho            Lápis 

Garrafa de vidro com água 

Folha de papel branca 

Fonte de luz (lugar ensolarado ou lâmpada) 

Pedaço de cartolina com tiras recortadas (Ver Figura)            Figura: Cartolina preta recortada 

Placa de madeira       Plástico transparente             

Plástico colorido        Papel alumínio 

Procedimento 

1.Organize os materiais da seguinte forma (a cartolina preta deve ficar de encontro à fonte de luz): 

 



2.Desenhe no papel branco as formas que você vê nele. 

3. Anote nos resultados observações sobre o que está ocorrendo. 

4.Substitua o espelho pelos seguintes materiais e anote o que você observa: placa de madeira, plástico 

transparente, plástico colorido, papel alumínio 

5.Recoloque o espelho na posição anterior e coloque uma garrafa de vidro com água entre a cartolina e o 

espelho.  

6.Faça um desenho do experimento com a garrafa de vidro. Identifique os objetos. 

Resultados 

No primeiro experimento, observei... 

_______________________________________________________________________________________ 

No experimento com a placa de madeira, observei... 

_______________________________________________________________________________________ 

No experimento com plástico transparente, observei... 

_______________________________________________________________________________________ 

No experimento com plástico colorido, observei... 

_______________________________________________________________________________________ 

No experimento com papel alumínio, observei... 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Desenho do Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise 

1. Após conduzir o experimento, o que é reflexão da luz? 

 

 

2. Após conduzir o experimento, o que é absorção da luz? 

 

 

 

3. Baseado no que você observou, a luz viaja em uma linha reta, curva ou em outra forma? 

 

 

4. O que o espelho faz com as linhas produzidas pela luz? 

 

 

5. Explique o que o traço a lápis no papel branco significa. 

 

 

 

6. Explique o que o desenho do experimento com a garrafa de água significa. 
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