
 

 

 

 

 

  

 

Lista de Exercícios - 2ª Série 
 

1) No mundo artístico as antigas “câmaras escuras” voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de 

paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício fica preso um filme 

fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura a 

seguir. Suponha que um objeto de 3 m de altura esteja a uma distância de 5m do orifício, e que a distância entre 

as faces seja de 6 cm. Calcule a altura h da imagem. 

  Gab: 3,6cm 

2) Um observador, a 1,0 m de um espelho plano, vê a imagem de um objeto que está a 6,0 m do espelho. Quando 

o observador se aproxima 0,5 m do espelho, a quantos metros do espelho estará a imagem do objeto? 

Gab: 6m 

3) Um quadro coberto com uma placa de vidro plano não pode ser visto tão distintamente quanto outro não coberto, 

porque o vidro: 

a) É opaco.  

b) É transparente.  

c) Não reflete a luz. 

d) Reflete parte da luz. 

e) É uma fonte luminosa. 

Gab: D 

4) A figura a seguir mostra nossa amiga Mariana, diante de um espelho plano E, em posição vertical. Originalmente, 

o espelho está na posição P, a uma distância d, do objeto (Mariana). Deslocando-se o espelho para a posição 

P1, a distância da imagem do objeto até o espelho é de 7 cm. Se o espelho é deslocado para a posição P2, a 

distância da imagem para o espelho passa a ser de 11 cm. P1 e P2 estão a igual distância de P. Calcule a 

distância original, d, entre o espelho e a Mariana. 

  Gab: 9 cm 
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5) Um espelho usado por esteticistas permite que o cliente, bem próximo ao espelho, possa ver seu rosto ampliado 

e observar detalhes da pele. Este espelho é: 

a) Côncavo. b) Convexo. c) Plano. d) Anatômico. e) Epidérmico. 

 

Gab: A 

6) Considere um objeto AB que se encontra em frente a um espelho côncavo, de raio de curvatura C igual a 20 cm, 

colocado a uma distância de 30 cm do vértice do espelho, conforme a figura: 

 

 Com base nesse enunciado analise as proposições a seguir: 

I) O espelho côncavo forma uma imagem real, menor que o objeto 

e invertida em relação a ele. 

II) O espelho côncavo forma uma imagem real, maior que o objeto e 

direita. 

III) A distância da imagem em relação ao espelho é de 15 cm. 

IV) O espelho côncavo forma uma imagem virtual, maior que o objeto 

e direita. 

 

 Com base na análise feita, assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 

b) Apenas as proposições I e II são falsas. 

c) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 

d) Apenas a proposição III é verdadeira. 

e) Apenas a proposição I é verdadeira. 

Gab: A 

7) Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 4 cm de seu vértice. A imagem 

conjugada desse objeto é real e está situada a 12 cm do vértice do espelho, cujo raio de curvatura é: 

 

a) 2 cm.  b) 3 cm. c) 4 cm. d) 5 cm. e) 6 cm. 

Gab: E 

 

8) Sobre o eixo principal de um espelho esférico convexo de raio de curvatura igual a 10 cm, é colocado um objeto 

real. A distância entre o objeto e o espelho é de 20 cm. Desta forma, obtém-se uma imagem de características: 

 

a) Virtual e invertida. 

b) Virtual e direita. 

c) Real e invertida. 

d) Real e direita. 

e) Diferentes das anteriores. 

Gab: B 

 

9) A 12 cm de um espelho esférico de Gauss, colocamos um objeto perpendicularmente ao seu eixo principal. A 

imagem obtida, projetada em um anteparo, tem altura igual ao dobro da do objeto. O raio de curvatura desse 

espelho é: 

 

a) 6 cm.  b) 14 cm. c) 16 cm. d) 18 cm. e) 24 cm. 

Gab: C 

 

10) Um espelho côncavo tem 24 cm de raio de curvatura. Olhando para ele de uma distância de 6,0 cm, qual o 

tamanho da imagem observada de uma cicatriz de 0,5 cm existente no seu rosto? 

 

a) 0,2 cm  b) 0,5 cm c) 1,0 cm d) 2,4 cm e) 6,0 cm 

Gab: C 

 



11) Na figura, estão representados, esquematicamente, o perfil de uma lente 

esférica delgada, de vidro, imersa no ar, e a trajetória de um raio de luz 

que parte de um ponto O do eixo principal, atravessa a lente e passa 

novamente pelo eixo principal no ponto I. 

 

a) A lente da figura é convergente ou divergente? Justifique sua resposta. 

b) Admitindo-se válidas as condições de estigmatismo de Gauss, calcule a 

distância focal dessa lente. 

 

 

Gab: a) convergente b) f=6 cm 

 

12) Um operador cinematográfico deve saber selecionar a lente de projeção adequada para que a tela fique 

totalmente preenchida com a imagem do filme. A largura de um quadro na fita de um filme de longa metragem é 

35 mm. 

 
Para um cinema em que a tela tem 10,5m de largura e está a 30 m da lente da máquina de projeção, determine: 

a) a ampliação necessária para que a tela seja totalmente utilizada; 

b) a distância entre a fita e a lente para que a ampliação necessária seja obtida; 

c) a distância focal da lente. 

 

Gab: A= -300  do= 10cm f= 7,5 cm 

 

13) Um projetor rudimentar, confeccionado com uma lente convergente, tem o objetivo de formar uma imagem real 

e aumentada de um slide. Quando esse slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, 

produz-se uma imagem real, que pode ser projetada em uma tela, como ilustrado na figura. 

 
A distância focal é de 5 cm e o slide é colocado a 6 cm da lente. A imagem projetada é real e invertida. Calcule: 

a) a posição, em relação à lente, onde se deve colocar a tela, para se ter uma boa imagem. 

b) a ampliação lateral (aumento linear transversal). 

Gab: di=30cm A= -5 

 

14) Uma câmara fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal f 

= 50 mm para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre o filme. A distância 

da lente ao filme é p' = 52 mm. A figura mostra o esboço dessa câmara. 

Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente 

sobre o filme e o seu tamanho não deve exceder a área sensível do filme. Assim: 

a) Calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente. 

b) Sabendo-se que a altura máxima da imagem não pode exceder a 36,0 mm, determine 

a altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão. 

Gab: do= 1300mm o= 90cm 

 

15) Uma lente convergente tem uma distância focal f = 20,0 cm quando o meio ambiente onde ela é utilizada é o ar. 

Ao colocarmos um objeto a uma distância p = 40,0 cm da lente, uma imagem real e de mesmo tamanho que o 

objeto é formada a uma distância p' = 40,0 cm da lente. Quando essa lente passa a ser utilizada na água, sua 

distância focal é modificada e passa a ser 65,0 cm. Se mantivermos o mesmo objeto à mesma distância da lente, 

agora no meio aquoso, é correto afirmar que a imagem será 

 



a) virtual, direita e maior. b) virtual, invertida e maior. c) real, direita e maior. 

d) real, invertida e menor. e) real, direita e menor. 

 

Gab: A 

 

16) Um objeto de tamanho igual a 15 cm está situado a uma distância igual a 30 cm de uma lente. Verifica-se que a 

lente forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é igual a 3 cm. Qual é o módulo da distância (em cm) da 

imagem à lente? 

Gab: di = -6 cm 

 

17) Fazendo uma análise simplificada do olho humano, pode-se compará-lo a uma câmara escura. Fazendo uma 

análise cuidadosa, ele é mais sofisticado que uma câmera fotográfica ou filmadora. A maneira como o olho 

controla a entrada de luz e trabalha para focalizar a imagem para que ela seja formada com nitidez na retina é 

algo espetacular. A figura abaixo apresenta, de maneira esquemática, a estrutura do olho humano e a forma pela 

qual a luz que parte de um objeto chega à retina para ter a sua imagem formada. Na tabela abaixo, é apresentado 

o índice de refração de cada uma das partes do olho. 

 

 
 Com base no exposto, assinale a(s) proposição (ões) CORRETA (S). 

 

01. A imagem do objeto formada na retina é real, invertida e menor, o que nos leva a afirmar que o cristalino é uma lente 

de comportamento convergente. 

02. A velocidade da luz, ao passar pelas partes do olho, é maior no humor aquoso e no humor vítreo. 

04. O fenômeno da refração da luz é garantido pelo desvio da trajetória da luz, sendo mantidas constantes todas as outras 

características da luz. 

08. A refração da luz só ocorre no cristalino, cujo índice de refração é diferente do índice de refração do humor aquoso e 

do humor vítreo. 

16. A miopia é um problema de visão caracterizado pela formação da imagem antes da retina, sendo corrigido com uma 

lente de comportamento divergente. 

32. A presbiopia, popularmente chamada de “vista cansada”, é um problema de visão similar à hipermetropia, sendo 

corrigido com uma lente de comportamento convergente. 

64. A hipermetropia é um problema de visão caracterizado pela formação da imagem depois da retina, sendo corrigido 

com uma lente de comportamento divergente. 

Gab: 51 

 

18) Um objeto luminoso e uma tela de projeção estão separados pela distância D = 80 cm. Existem duas posições 

em que uma lente convergente de distância focal f = 15 cm, colocada entre o objeto e a tela, produz uma imagem 

real na tela. Calcule a distância, em cm, entre estas duas posições. 

 
Gab: d= 40 cm 

 

19) Uma pessoa, com certa deficiência visual, utiliza óculos com lentes convergentes. Colocando-se um objeto de 

0,6 cm de altura a 25,0 cm da lente, é obtida uma imagem a 100 cm da lente. Considerando que a imagem e o 

objeto estão localizados do mesmo lado da lente, calcule 



a) a convergência da lente, em dioptrias. 

b) a altura da imagem do objeto, formada pela lente. 

Gab: V = 3di i = 2,4 cm 

                                                                                                                                    

20) Um espelho côncavo de distância focal 30cm e uma lente convergente de distância focal 12cm são dispostos 

coaxialmente, separados por uma distância de 75cm. Um objeto AB é colocado entre o espelho e a lente e a 

15cm da lente, como mostra a figura. Admitindo que o espelho e a lente estão sendo usados dentro das condições 

de Gauss, a imagem obtida por reflexão no espelho e refração na lente, é 

a) real, direita e a 60cm da lente. 

b) virtual, direita e a 60cm da lente. 

c) real, invertida e a 30cm da lente. 

d) real, direita e a 30cm da lente. 

e) real, invertida e a 15cm da lente. 

 

Gab: A 

  

21) Um estudante usando uma lupa sob a luz do sol consegue queimar uma folha de papel devido à concentração 

dos raios do sol em uma pequena região. Ele verificou que a maior concentração dos raios solares ocorria quando 

a distância entre o papel e a lente era de 20 cm. 

 
  Com a mesma lupa, ele observou letras em seu relógio e constatou que uma imagem nítida delas era obtida 

quando a lente e o relógio estavam separados por uma distância de 10 cm. A partir dessas informações, considere as 

seguintes afirmativas: 

1. A distância focal da lente vale f = 20 cm. 

2. A imagem das letras formada pela lente é invertida e virtual. 

3. A lente produz uma imagem cujo tamanho é duas vezes maior que o tamanho das letras impressas no relógio. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

 

Gab: D 

 

22) Uma certa lupa tem uma convergência de 5 di. Observando um pequeno objeto com essa 

lupa, só veremos uma imagem ampliada e direita (não invertida) se a lupa for mantida a 

uma distância d do objeto, tal que: 

  a) 0 cm < d < 5 cm.  b) 0 cm < d < 10 cm.  c) 0 cm < d < 20 cm. 

  d) 10 cm < d < 40 cm.  e) 20 cm < d < 40 cm. 

Gab: C 

 

23) Assinale o que for correto. 

01. Das frequências da luz visível que incide em um corpo iluminado, a parte refletida é que promove a sensação na retina 

do olho humano. Essa parte corresponde à cor desse corpo. 

02. A cor dos olhos humanos é o resultado da dispersão da luz visível pela íris, local onde se encontra a melanina. 

04. A miopia é causada pelo alongamento do globo ocular, que leva a uma excessiva curvatura da córnea. 

08. A hipermetropia é corrigida com o uso de lentes divergentes, as quais direcionam os raios de luz formadores da 

imagem para que sejam focalizados no cristalino. 

16. Os bastonetes da retina do olho humano são células fotorreceptoras capazes de distinguir cores. 

Gab: 07 

 

24)  



 “Todo tremia, quase sem coragem de dizer o que tinha vontade. Por fim, disse, pediu. O doutor entendeu e achou 

graça. Tirou os óculos, pôs na cara de Miguilim...” 

“Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, 

as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando 

no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo...” 

(João Guimarães Rosa) 

 Os fragmentos de textos sugerem que Miguilim era portador de miopia. Quando o doutor José Lourenço empresta-lhe 

os óculos, um novo mundo descortina-se diante dele. 

A miopia é uma deficiência que tem como causa uma 

a) anormalidade no bulbo ocular, que é mais curto, assim a imagem de um objeto é projetada depois da 

retina, a correção é feita como uso de lentes divergentes. 

b) anormalidade no bulbo ocular, que é mais longo, assim  as imagens formam-se antes da retina, a 

correção é feita com o uso de lentes divergentes. 

c) assimetria na curvatura da córnea, projetando imagens sem nitidez, a correção é feita com lentes 

convergentes.  

d) disfunção na lente que projeta a imagem no ponto cego ou fóvea, a correção é feita com lentes cilíndricas. 

e) incapacidade de acomodação da lente, gerando dificuldade na focalização de objetos, a correção é feita 

com lentes convergentes. 

Gab: B 

                                                                                                                                            

25) A tecnologia dos raios laser é utilizada em inúmeras aplicações industriais, tais como o corte de precisão, a 

soldagem e a medição de grandes distâncias. Guardadas suas características especiais, o laser pode sofrer 

absorção, reflexão e refração, como qualquer outra onda do espectro luminoso. 

Sobre esses fenômenos da luz, é correto afirmar que um feixe de laser, 

a) ao atravessar do ar para outro meio, muda a direção original de propagação, para qualquer que seja o 

ângulo de incidência. 

b) ao atravessar da água para o vácuo propaga-se com velocidade maior na água e, por esse motivo, a 

água é considerada um meio menos refringente que o vácuo. 

c) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho convexo, paralelamente ao seu eixo 

principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho. 

d) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, paralelamente ao seu eixo 

principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho. 

e) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, incidindo no centro de curvatura 

do espelho, reflete-se passando pelo foco desse espelho. 

Gab: D 

 

26) Uma onda luminosa se propaga em um meio cujo índice de refração é 1,5. Determine a velocidade de propagação 

desta onda luminosa no meio, em m/s. Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 3,0108 m/s. 

a) 0,5108  b) 1,5108 c) 2,0108 d) 2,3108 e) 3,0108 

 

Gab: C 

                                                                                                                                            

27) As fibras óticas foram inventadas na década de 1950 e estão sendo usadas para transmitir informação. Um tipo 

de fibra ótica é formado por um cilindro de vidro com índice de refração n1 e recoberto por uma camada de vidro 

com índice de refração n2. A luz se propaga no cilindro central e não passa à camada externa, porque realiza 

reflexões totais na superfície de separação. Para que ocorram essas reflexões totais, 

a) n1 > n2. b) n1 = 0.  c) n1 = n2. d) n2 > n1. e) n2 = 0. 

 

Gab: A 

 

28) A dispersão da luz consiste em um fenômeno no qual a luz branca ao penetrar em um dioptro se separa em 

várias cores, formando um espectro. Sobre esse fenômeno, assinale o que for correto. 

 

01. O índice de refração de um meio varia com a cor da luz incidente sobre ele. 

02. O arco íris é um espectro da luz solar, as gotículas de chuva atuam como dioptros. 

04. Toda refração é acompanhada de dispersão. 

08. Se um objeto se apresenta branco, quando exposto à luz solar, é porque ele absorve todas as cores. 

16. A luz emitida por sólidos e líquidos incandescentes fornece espectros contínuos. 

Gab: 23 



 

29) Sobre os conceitos fundamentais da Óptica, é correto afirmar que: 

a) todo objeto, para ser visto, deve emitir luz que atinja nossos olhos. 

b) os raios de luz se propagam de forma retilínea e, quando se cruzam, um interfere no sentido de propagação do outro. 

c) a miragem é um fenômeno causado pela reflexão total da luz. 

d) o arco-íris é um fenômeno causado pela reflexão da luz. 

e) para haver reflexão total, a luz deve passar de um meio menos refringente para outro mais refringente. 

 

Gab: C 

                                                                                                                                        

30) Um bastão é colocado sequencialmente em três recipientes com líquidos diferentes. Olhando-se o bastão através 

de cada recipiente, observam-se as imagens I, II e III, conforme ilustração abaixo, pois os líquidos são 

transparentes. Sendo nAr, nI, nII e nIII os índices de refração do ar, do líquido em I, do líquido em II e do líquido 

em III, respectivamente, a relação que está correta é: 

 

 
 

a) nAr < nI < nII  b) nII < nAr < nIII   c) nI > nII > nIII   d) nIII > nII > nI  

e) nIII < nI < nII  

 

Gab: E 

 

31) Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados 

Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz 

visível. Denomina-se metamaterial, um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas 

menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são 

encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de “canhoto”. Considerando o 

comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para 

esse meio? 

     

Gab: D 

 


