
 

 

Colégio Estadual ..................................................... – Disciplina: Física- 2º ano Ensino Médio 

Aluno: __________________________________________ Turma: ________ Data:____/_____/_____ 

Conteúdo:Óptica Geométrica 

Palavras Cruzadas que relacionam Ensino, Óptica e Arte Urbana!!! 

Vamos preencher?? Você pode conversar com seus colegas e procurar conceitos no livro texto!! 

 

 Horizontais  Verticais 
3 Quando o tamanho da fonte de Luz é 

relevante em comparação com as distâncias 
entre os corpos 

1 A propagação da Luz 

8 Fase da Lua na qual podem acontecer os 
eclipses 

2 Técnica usada para aplicar um desenho 
através do corte ou perfuração em papel ou 
acetato 

9 Quando a Lua se posiciona entre o Sol e a 
Terra, projetando sua sombra ou penumbra 
sobre a superfície terrestre 

4 Tinta em embalagem aerossol 

13 c = 300 000 Km/s 5 Grande área da Física no qual estudamos a Luz, 
seu comportamento e sua interação com a 



 

 

matéria 

18 Desenho gravado sobre a pele 6 Corpos que emitem Luz própria 

19 Órgão humano especializado em perceber a 
Luz 

7 Lugar muito legal, onde se aprende bastante 

20 Disciplina na qual estudamos e 
compreendemos fenômenos que existem na 
natureza 

 10 Ocorre quando um feixe de Luz incide sobre 
uma superfície dita refletora e retorna ao 
meio de origem 

24 Tipo de Arte contemporânea que usa 
frequentemente espaços públicos para sua 
veiculação 

 11 Corpos que recebem Luz de outras fontes e 
enviam de volta uma fração dessa Luz, ou 
seja, são corpos iluminados 

25 Corpos que emitem Luz  12 Instrumento utilizado na pintura para 
acabamentos e linhas finas 

26 Desenho ou imagem da vida real que 
exagera ou enfatiza as características do 
personagem 

 14 Manifestação artística, com qualidades 
estéticas, feita em local permitido pelo 
proprietário, como objetivo de valorizar o 
patrimônio 

   15 Letras grandes grafadas na vertical com 
curvas e detalhes que fazem o diferencial de 
cada “equipe” 

   16 Reprodução num fundo claro, do contorno 
de uma figura que se interpõe entre esta e a 
fonte luminosa 

   17 Fontes de Luz que apresentam dimensões 
desprezíveis em relação às distâncias que as 
separam dos outros corpos 

   21 Arte de representar objetos tais como se 
apresentam ao serem vistos 

   22 Vandalismo Urbano (visualmente agressivo), 
crime ambiental nos termos do Artigo 65 da 
Lei 9.605/98 que estipula pena de detenção 
de 03 meses a 01 ano 

   23 Letras grandes, gordinhas e muito próximas 

 

 

 Você percebeu que como “marca d’água” há uma imagem de um trabalho de Baycroc?? 

Quando usamos textos ou imagens feitos por outras pessoas precisamos sempre dar os créditos!! 

Ah! E o fotógrafo é o Prof. Mário Sérgio lá da Física da UTFPR! 

 Lembrando: Pichação é crime ambiental!! 

Não invada!...Converse!! 

 

Elaboração: Profª Milene Dutra da Silva – PPGFCET/UTFPR 


