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1. (Ufpe 2006) Uma "câmera tipo caixote" possui 
uma única lente delgada convergente, de distância 
focal f = 20 cm. Qual deve ser a distância da lente 

ao filme, em cm, para que a imagem de uma 
pessoa que está de pé a 400 cm da câmera seja 

focalizada sobre o filme? 

 
 

2. (Uerj 2006) O transatlântico dispõe de uma 

luneta astronômica com aumento visual G igual a 
10, composta por duas lentes convergentes. A 
distância focal da objetiva é igual a 40 cm. 

 
Em relação às lentes da luneta, determine: 
a) suas convergências; 

b) o tipo de imagem produzida por cada uma 
delas. 

 
3. (Ufmg 2005) Rafael, fotógrafo lambe-lambe, 
possui uma câmara fotográfica que consiste em 

uma caixa com um orifício, onde é colocada uma 
lente. Dentro da caixa, há um filme fotográfico, 
posicionado a uma distância ajustável em relação 

à lente. 
Essa câmara está representada, 

esquematicamente, na Figura 1. 
Para produzir a imagem nítida de um objeto muito 
distante, o filme deve ser colocado na posição 

indicada, pela linha tracejada. No entanto, Rafael 
deseja fotografar uma vela que está próxima a 

essa câmara. Para obter uma imagem nítida, ele, 
então, move o filme em relação à posição acima 
descrita. 

Assinale a alternativa cujo diagrama melhor 
representa a posição do filme e a imagem da vela 
que é projetada nele. 

 
4. (Fuvest 2002) Certa máquina fotográfica é 

fixada a uma distância D³ da superfície de uma 
mesa, montada de tal forma a fotografar, com 

nitidez, um desenho em uma folha de papel que 
está sobre a mesa. 

 
Desejando manter a folha esticada, é colocada 
uma placa de vidro, com 5cm de espessura, sobre 

a mesma. Nesta nova situação, pode-se fazer com 
que a fotografia continue igualmente nítida 
a) aumentando D³ de menos de 5 cm. 

b) aumentando D³ de mais de 5 cm. 
c) reduzindo D³ de menos de 5 cm. 

d) reduzindo D³ de 5 cm. 
e) reduzindo D³ de mais de 5 cm. 
 

5. (Ufmg 2007) Tânia observa um lápis com o 
auxílio de uma lente, como representado na figura: 

 



 

Essa lente é mais fina nas bordas que no meio e a 
posição de cada um de seus focos está indicada 
na figura. 

Considerando-se essas informações, é CORRETO 
afirmar que o ponto que melhor representa a 

posição da imagem vista por Tânia é o 
a) P. b) Q. c) R. d) S. 
 

6. (G1 - cftpr 2006) Nas afirmações que seguem, 
assinale (V) verdadeiro ou (F) falso. 
(   ) Lentes divergentes formam imagens 

reduzidas. 
(     ) Espelhos côncavos podem fornecer imagens 

direitas ou invertidas. 
(     ) Espelhos planos não formam imagens 
simétricas. 

(     ) Pessoas com miopia ou hipermetropia não 
têm a imagem formada exatamente em cima da 

retina. 
 
A sequência correta será: 

a) V - F - F - V.  b) F - F - V - F. 
c) V - V - F - F.  d) F - F - V - V. 
e) V - V - F - V. 

 
7. (Ueg 2006) As figuras a seguir mostram alguns 

raios de luz em alguns espelhos esféricos e lentes. 

 
Segundo a óptica geométrica, é CORRETO 

afirmar que 
a) os raios traçados nas figuras I e II estão 
corretos. 

b) os raios traçados nas figuras III e IV não estão 
corretos. 

c) a imagem de um objeto formada pela lente IV 
pode ser real ou virtual. 
d) a imagem de um objeto formada pelo espelho 

da figura II pode ser real ou virtual. 
 

 
 

8. (Ueg 2005)  

 
Na tira apresentada, a personagem é uma lente 
convergente. Quando os raios do sol, que 
constituem um feixe de raios paralelos, incidem na 

lente, os raios convergem para um ponto. Para 
esse ponto convergem também os raios 
infravermelhos da radiação solar e, por isso, é 

alcançada uma temperatura bastante elevada. Ou 
seja, nesse caso, a lente é "botafogo". 

Com base nas leis que regem a óptica geométrica, 
é INCORRETO afirmar: 
a) Um espelho côncavo fornece imagens reais, 

independente da posição do objeto. 

b) A imagem de um objeto, fornecida por uma 
lente divergente, é virtual, direita e menor que o 

objeto. 
c) A distância focal dos espelhos só depende do 

raio de curvatura. 
d) A luz emitida de um ponto luminoso (pequeno 
objeto) e refletida por um espelho plano chega aos 

olhos de um observador como se estivesse vindo 
de um ponto de encontro dos prolongamentos dos 

raios luminosos refletidos. Nesse ponto, o 
observador verá, então, uma imagem virtual do 
objeto. 

e) A hipermetropia deve-se ao encurtamento do 
globo ocular em relação ao comprimento normal. 
Portanto, deve-se associar ao olho uma lente 

convergente. 
 

9. (Unesp 2005) Considere as cinco posições de 
uma lente convergente, apresentadas na figura. 

 



 

A única posição em que essa lente, se tiver a 
distância focal adequada, poderia formar a 
imagem real I do objeto O, indicados na figura, é a 

identificada pelo número 
a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5. 

 
10. (Unesp 2004) Na figura, MN representa o eixo 
principal de uma lente divergente L, AB o trajeto 

de um raio luminoso incidindo na lente, 
paralelamente ao seu eixo, e BC o correspondente 
raio refratado. 

 
a) A partir da figura, determine a distância focal da 

lente. 
b) Determine o tamanho e a posição da imagem 

de um objeto real de 3,0 cm de altura, colocado a 
6,0 cm da lente, perpendicularmente ao seu eixo 
principal. 

 
11. (Fuvest 2004) Uma máquina fotográfica, com 
uma lente de foco F e eixo OO', está ajustada de 

modo que a imagem de uma paisagem distante é 
formada com nitidez sobre o filme. A situação é 

esquematizada na figura 1. O filme, de 35 mm, 
rebatido sobre o plano, também está 
esquematizada na figura 2, com o fotograma K 

correspondente. A fotografia foi tirada, contudo, na 
presença de um fio vertical P, próximo à máquina, 

perpendicular à folha de papel, visto de cima, na 
mesma figura. 
a) Represente, na figura 1, a imagem de P, 

identificando-a por P' (Observe que essa imagem 
não se forma sobre o filme). 
b) Indique, na figura 1, a região AB do filme que é 

atingida pela luz refletida pelo fio, e os raios 
extremos, RÛ e R½, que definem essa região. 

c) Esboce, sobre o fotograma K da figura 2, a 
região em que a luz proveniente do fio 
impressiona o filme, hachurando-a. 

NOTE E ADOTE: 
Em uma máquina fotográfica ajustada para fotos 
de objetos distantes, a posição do filme coincide 

com o plano que contém o foco F da lente. 

 
 
12. (Fuvest 2003) A figura representa, na 
linguagem da óptica geométrica, uma lente L de 

eixo E e centro C, um objeto O com extremidades 
A e B, e sua imagem I com extremidades A' e B'. 

Suponha que a lente L seja girada de um ângulo ‘ 
em torno de um eixo perpendicular ao plano do 
papel e fique na posição L* indicada na figura. 

Responda as questões, na figura, utilizando os 
procedimentos e as aproximações da óptica 
geométrica. Faça as construções auxiliares a lápis 

e apresente o resultado final utilizando caneta. 

 
a) Indique com a letra F as posições dos focos da 
lente L. 
b) Represente, na mesma figura, a nova imagem I* 

do objeto O, gerada pela lente L*, assinalando os 
extremos de I* por A* e por B*. 

 
13. (Uff 2005) Um objeto luminoso de 2,0 cm de 
altura se encontra a uma distância de 60 cm de 

uma lente convergente. A lente forma uma 
imagem, perfeitamente focalizada e com o mesmo 

tamanho do objeto, sobre uma tela situada a uma 
distância desconhecida. 



 

a) Com o auxílio do traçado de pelo menos dois 
raios luminosos provenientes do objeto, no 
esquema a seguir, esboce sua imagem e descreva 

a natureza (real ou virtual) e a orientação (direita 
ou invertida) da imagem. 

 
b) Determine a distância focal da lente e a 
distância que ela se encontra da tela. 
c) Suponha que um objeto opaco cubra a metade 

superior da lente. Que alterações ocorrerão no 
tamanho e na luminosidade da imagem formada 

na tela? (aumento, diminuição, ou nenhuma 
alteração) 
 

14. (Fuvest 2005) Uma fonte de luz intensa L, 
praticamente pontual, é utilizada para projetar 
sombras em um grande telão T, a 150cm de 

distância. Para isso, uma lente convergente, de 
distância focal igual a 20cm, é encaixada em um 

suporte opaco a 60cm de L, entre a fonte e o 
telão, como indicado na figura A, em vista lateral. 
Um objeto, cuja região opaca está representada 

pela cor escura na figura B, é, então, colocado a 
40cm da fonte, para que sua sombra apareça no 

telão. Para analisar o efeito obtido, indique, no 
esquema a seguir: 

 
a) a posição da imagem da fonte, representando-a 

por L'. 

b) a região do telão, na ausência do objeto, que 
NÃO é iluminada pela fonte, escurecendo-a a 
lápis. (Faça, a lápis, as construções dos raios 

auxiliares, indicando por A  e A‚ os raios que 
permitem definir os limites de tal região). 

c) a região do telão, na presença do objeto, que 
NÃO é iluminada pela fonte, escurecendo-a a 
lápis. (Faça, a lápis, as construções dos raios 

auxiliares necessários para tal determinação). 
 
15. (Ufg 2007) Em um arranjo experimental, uma 

lente convergente, disposta frontalmente entre 
uma lâmpada acesa de bulbo transparente e uma 

parede, foi deslocada horizontalmente até se obter 
uma imagem do filamento aumentada em 3 vezes. 
Sendo 2,0 m a distância da lâmpada à parede, 

calcule a distância focal da lente. 
 

16. (Ufpe 2007) 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. 

 
17. (Ufpe 2007) Um objeto de altura h = 2,5 cm 
está localizado a 4,0 cm de uma lente delgada de 
distância focal f = +8,0 cm. Determine a altura 

deste objeto, em cm, quando observado através 
da lente. 

 



 

a) 2,5 b) 3,0 c) 4,5 d) 5,0 e) 6,5 
 
18. (Ufpr 2007) 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. 
 

19. (Ufjf 2006) Considere um objeto e uma lente 
delgada de vidro no ar. A imagem é virtual e o 

tamanho da imagem é duas vezes o tamanho do 
objeto. Sendo a distância do objeto à lente de 15 

cm: 

a) Calcule a distância da imagem à lente. 
b) Calcule a distância focal da lente. 
c) Determine a distância da imagem à lente, após 

mergulhar todo o conjunto em um líquido, 
mantendo a distância do objeto à lente inalterada. 

Neste líquido, a distância focal da lente muda para 
aproximadamente 65 cm. 
d) Determine a nova ampliação do objeto 

fornecida pela lente. 
 
20. (Pucmg 2006) Um homem de 1,80 m de altura 

está a 40 m de distância de uma lente 
convergente de distância focal de 0,02 m. A altura 

da imagem formada pela lente é, em mm: 
a) 0,9  b) 20                      c) 4,5                      
d) 3,8 

 

21. (Ufpe 2006) Uma pessoa com alto grau de 
miopia só pode ver objetos definidos claramente 
se a distância até o objeto, medida a partir do 

olho, estiver entre 15 cm e 40 cm. Para enxergar 
um objeto situado a 1,5 m de distância, esta 

pessoa pode usar óculos com uma lente de 
distância focal f = - 30 cm. A qual distância, em 
cm, à esquerda da lente, se formará a imagem do 

objeto? 

 
 

22. (Ufpe 2006) Um objeto, de altura h = + 2,5 cm, 
está localizado 4 cm à esquerda de uma lente 

delgada convergente de distância focal f = + 8,0 
cm. Qual será a altura deste objeto, em cm, 
quando observado através da lente? 

 
23. (Ufsc 2006) Um objeto colocado próximo de 
uma lente projeta uma imagem de altura três 

vezes maior que ele e invertida. A distância entre o 
objeto e a imagem é de 40 cm. 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
(01) A  distância entre o objeto e a lente é de 20 

cm. 
(02) A distância focal da lente é de 7,5 cm. 

(04) A lente é convergente. 
(08) Uma lente divergente só  pode  formar  
imagens virtuais. 

(16) Uma  lente  convergente  pode  formar 
imagens reais e virtuais. 
 

24. (Unifesp 2006) Um estudante observa que, 
com uma das duas lentes iguais de seus óculos, 

consegue projetar sobre o tampo da sua carteira a 
imagem de uma lâmpada fluorescente localizada 
acima da lente, no teto da sala. Sabe-se que a 

distância da lâmpada à lente é de 1,8 m e desta 
ao tampo da carteira é de 0,36 m. 
a) Qual a distância focal dessa lente? 

b) Qual o provável defeito de visão desse 



 

estudante? Justifique. 
 
25. (Unesp 2006) 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 direita. 
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). 
 
26. (Unesp 2005) 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. 
 
27. (Unesp 2005) 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. 
 



 

28. (Fgv 2005) Do lado de fora, pelo vitrô do 
banheiro, um bisbilhoteiro tenta enxergar seu 
interior. 

 
Frustrado, o xereta só conseguiu ver as múltiplas 

imagens de um frasco de xampu, guardado sobre 
o aparador do boxe, a 36 cm de distância do vidro. 

De fato, mal conseguiu identificar que se tratava 
de um frasco de xampu, uma vez que cada uma 
de suas imagens, embora com a mesma largura, 

tinha a altura, que no original é de 20 cm, reduzida 
a apenas: 

(Informações: suponha válidas as condições de 
estigmatismo de Gauss e que os índices de 
refração do vidro e do ar sejam, respectivamente, 

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

 
29. (Unicamp 2005) Um dos telescópios usados 

por Galileu por volta do ano de 1610 era composto 
de duas lentes convergentes, uma objetiva (lente 
1) e uma ocular (lente 2) de distâncias focais 

iguais a 133 cm e 9,5 cm, respectivamente. Na 
observação de objetos celestes, a imagem (I ) 

formada pela objetiva situa-se praticamente no seu 
plano focal. Na figura (fora de escala), o raio R é 
proveniente da borda do disco lunar e o eixo 

óptico passa pelo centro da Lua. 

 
 

a) A Lua tem 1.750 km de raio e fica a 
aproximadamente 384.000 km da Terra. Qual é o 
raio da imagem da Lua (I ) formada pela objetiva 

do telescópio de Galileu? 
b) Uma segunda imagem (I‚) é formada pela 

ocular a partir daquela formada pela objetiva (a 
imagem da objetiva (I ) torna-se objeto (O‚) para a 
ocular). Essa segunda imagem é virtual e situa-se 

a 20 cm da lente ocular. A que distância a ocular 
deve ficar da objetiva do telescópio para que isso 
ocorra? 

 
30. (Ufu 2005) Um objeto (O) de 1 cm de altura é 

colocado a uma distância de 2 cm do centro de 
uma lente convergente (L ) de distância focal 1,5 
cm, conforme figura a seguir. 

 
Deseja-se aumentar a imagem formada por este 

objeto, de modo que ela atinja 6 vezes a altura do 

objeto original. Para isso utiliza-se uma seguinda 
lente L‚, de características idênticas a L . 

 
Calcule a que distância x essa segunda lente L‚ 

deve ser colocada da lente L  (veja a figura 
apresentada) para que a imagem formada seja 
real, direita, e 6 vezes maior que o objeto original. 

 
31. (Ufpe 2005) Um estudante utiliza uma lente 
biconvexa para projetar a imagem de uma vela, 

ampliada 5 vezes, numa parede. Se a vela foi 
colocada a 30 cm da lente, determine a distância 

focal da lente, em cm. 
 
32. (Unifesp 2004) Um estudante observa uma 

gota de água em repouso sobre sua régua de 
acrílico, como ilustrado na figura. 



 

 
Curioso, percebe que, ao olhar para o caderno de 

anotações através dessa gota, as letras aumentam 
ou diminuem de tamanho conforme afasta ou 
aproxima a régua do caderno. Fazendo alguns 

testes e algumas considerações, ele percebe que 
a gota de água pode ser utilizada como uma lente 
e que os efeitos ópticos do acrílico podem ser 

desprezados. Se a gota tem raio de curvatura de 
2,5 mm e índice de refração 1,35 em relação ao 

ar, 
a) calcule a convergência C dessa lente. 
b) Suponha que o estudante queira obter um 

aumento de 50 vezes para uma imagem direita, 
utilizando essa gota. A que distância d da lente 

deve-se colocar o objeto? 
 
33. (Unifesp 2004) 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. 
 

34. (Unesp 2004) Dispõem-se de uma tela, de um 
objeto e de uma lente convergente com distância 

focal de 12 cm. Pretende-se, com auxílio da lente, 
obter na tela uma imagem desse objeto cujo 
tamanho seja 4 vezes maior que o do objeto. 

a) A que distância da lente deverá ficar a tela? 

b) A que distância da lente deverá ficar o objeto? 
 

35. (Ufscar 2003) No quarto de um estudante há 
uma lâmpada incandescente localizada no teto, 
sobre a sua mesa. Deslocando uma lente 

convergente ao longo da vertical que passa pelo 
filamento da lâmpada, do tampo da mesa para 

cima, o estudante observa que é possível obter a 
imagem nítida desse filamento, projetada sobre a 
mesa, em duas alturas distintas. Sabendo que a 

distância do filamento da lâmpada ao tampo da 
mesa é de 1,5 m, que a distância focal da lente é 
de 0,24 m e que o comprimento do filamento é de 

12 mm, determine: 
 

a) as alturas da lente em relação à mesa, nas 
quais essas duas imagens nítidas são obtidas. 
b) os comprimentos e as características das 

imagens do filamento obtidas. 
 

36. (Unesp 2003) Uma lente divergente tem uma 
distância focal de -20cm. Um objeto de 2 cm de 
altura é colocado frontalmente a 30 cm da lente. 

Determine 
a) a posição da imagem desse objeto; 
b) a altura da imagem desse objeto. 

 
37. (Unesp 2003) Considere uma lente esférica 

delgada convergente de distância focal igual a 20 
cm e um objeto real direito localizado no eixo 
principal da lente a uma distância de 25 cm do seu 

centro óptico. Pode-se afirmar que a imagem 
deste objeto é: 

a) real, invertida e maior que o objeto. 
b) real, direita e menor que o objeto. 

c) virtual, invertida e menor que o objeto. 

d) virtual, direita e maior que o objeto. 
e) virtual, invertida e maior que o objeto. 
 

38. (Unesp 2003) Um objeto de 2 cm de altura é 
colocado a certa distância de uma lente 

convergente. Sabendo-se que a distância focal da 
lente é 20 cm e que a imagem se forma a 50 cm 
da lente, do mesmo lado que o objeto, pode-se 

afirmar que o tamanho da imagem é 
a) 0,07 cm. b) 0,6 cm. c) 7,0 cm. 
d) 33,3 cm. e) 60,0 cm. 

 
39. (Ufc 2006) Uma lente delgada convergente 

(n=1,52) tem uma distância focal de 40 cm quando 
imersa no ar. Encontre sua distância focal, quando 
ela estiver imersa num fluido que tem índice de 

refração nf =1,31. 



 

40. (Unifesp 2005) Tendo-se em vista que as 
lentes são, na prática, quase sempre usadas no 
ar, a equação dos fabricantes de lentes costuma 

ser escrita na forma: 
 

 C = (n - 1) [(1/R ) + (1/R‚)]. 
 
Nessas condições, pode-se afirmar que a 

convergência de uma lente plano-convexa de 
índice de refração n = 1,5 e cujo raio da face 
convexa é R = 20 cm é 

a) 0,50 di b) 1,0 di c) 1,5 di 
d) 2,0 di e) 2,5 di 

 
41. (Ufscar 2003) Um livro de ciências ensina a 
fazer um microscópio simples com uma lente de 

glicerina. Para isso, com um furador de papel, faz-
se um furo circular num pedaço de folha fina de 

plástico que, em seguida, é apoiada sobre uma 
lâmina de vidro. Depois, pingam-se uma ou mais 
gotas de glicerina, que preenchem a cavidade 

formada pelo furo, que se torna a base de uma 
lente líquida praticamente semi-esférica. Sabendo 
que o índice de refração absoluto da glicerina é 

1,5 e que o diâmetro do furo é 5,0 mm, pode-se 
afirmar que a vergência dessa lente é de, 

aproximadamente, 
a) +10 di. b) -20 di. c) +50 di. 
d) -150 di. e) +200 di. 

 
42. (Ufc 2003) Uma lente esférica delgada, 

construída de um material de índice de refração n 
está imersa no ar (n(ar) = 1,00). A lente tem 

distância focal f e suas superfícies esféricas têm 

raios de curvatura R  e R‚. Esses parâmetros 
obedecem a uma relação, conhecida como 
"equação dos fabricantes", mostrada na figura a 

seguir.  
Suponha uma lente biconvexa de raios de 

curvatura iguais (R  = R‚ = R), distância focal f³ e 
índice de refração n = 1,8 (figura I). Essa lente é 
partida dando origem a duas lentes plano-

convexas iguais (figura II). A distância focal de 
cada uma das novas lentes é:  
 

 
 
a) 1/2 f³. b) 4/5 f³. c) f³. 

d) 9/5 f³. e) 2f³. 
 
43. (Unifesp 2007) Uma das lentes dos óculos de 

uma pessoa tem convergência +2,0 di. Sabendo 
que a distância mínima de visão distinta de um 

olho normal é 0,25 m, pode-se supor que o defeito 
de visão de um dos olhos dessa pessoa é 
a) hipermetropia, e a distância mínima de visão 

distinta desse olho é 40 cm. 
b) miopia, e a distância máxima de visão distinta 
desse olho é 20 cm. 

c) hipermetropia, e a distância mínima de visão 
distinta desse olho é 50 cm. 

d) miopia, e a distância máxima de visão distinta 
desse olho é 10 cm. 
e) hipermetropia, e a distância mínima de visão 

distinta desse olho é 80 cm. 
 
44. (Fgv 2007) Em plena aula, o professor de 

Física descobriu acertadamente o motivo pelo qual 
um de seus alunos tinha que usar óculos. De 

posse dos óculos desse aluno, verificou que 
ambas as lentes possuíam bordos mais espessos 
que seus centros. Em seguida, olhando através de 

cada lente e voltando sua atenção a um friso 
horizontal na parede, girou-as paralelamente à 

parede, constatando que para ambas, o friso visto 
através das lentes, não sofria qualquer inclinação. 
Naturalmente, as lentes em questão eram 

a) cilíndricas e convergentes. 
b) cilíndricas e divergentes. 
c) esféricas e convergentes. 

d) esféricas e divergentes. 
e) parabólicas e convergentes. 

 



 

45. (Ufrrj 2005) A expressão "grau" de uma lente 
de um óculos é empregada pela maioria das 
pessoas. Na realidade, pelos oftalmologistas é 

definida como "dioptria", que corresponde 
numericamente ao inverso da distância focal da 

lente, medida em metros. 
Qual deve ser o "grau" da lente de um óculos que 
projeta a imagem de uma vela acesa numa tela 

colocada a 40 cm das lentes? 
 
46. (Unesp 2003) Uma pessoa míope não 

consegue ver nitidamente um objeto se este 
estiver localizado além de um ponto denominado 

ponto remoto. Neste caso, a imagem do objeto 
não seria formada na retina, como ocorre em um 
olho humano normal, mas em um ponto entre o 

cristalino (lente convergente) e a retina. 
Felizmente, este defeito pode ser corrigido com a 

utilização de óculos. 
a) Esquematize em uma figura a formação de 
imagens em um olho míope, para objetos 

localizados além do ponto remoto. 
 
b) Qual a vergência da lente a ser utilizada, se o 

ponto remoto de um olho míope for de 50 cm? 
 

47. (Uel 2003) A tela da televisão é recoberta por 
um material que emite luz quando os elétrons do 
feixe incidem sobre ela. O feixe de elétrons varre a 

tela linha por linha, da esquerda para a direita e de 
cima para baixo, formando assim a imagem da 

cena transmitida. Sobre a formação da imagem na 
tela fotoluminescente, é correto afirmar: 

a) Na televisão em preto-e-branco, há apenas a 

emissão de duas cores: a branca e a preta; e as 
diferentes tonalidades de cinza são 
proporcionadas pela variação da intensidade do 

feixe eletrônico. 
b) Na televisão em cores há três feixes eletrônicos 

com intensidades diferentes, que ao incidirem na 
tela proporcionam a emissão das três cores 
primárias de luz: azul, vermelho e verde. 

c) Cada região da tela da televisão em cores é um 
emissor de luz, constituído por três partes 
diferentes de material fotoluminescente, que 

emitem as cores primárias de luz - azul, vermelho 
e verde - dependendo da energia dos elétrons 

incidentes. 
d) Na televisão em preto-e-branco, cada região da 
tela é composta por dois emissores de luz, que 

emitem nas cores preta e branca, conforme a 

intensidade do feixe eletrônico. 
e) A emissão das três cores primárias da tela de 
televisão em cores depende da energia cinética 

com que os elétrons incidem: o vermelho 
corresponde à incidência de elétrons de baixa 

energia cinética, e o azul, à incidência de elétrons 
de alta energia cinética. 
 

48. (Fuvest 2003) Uma pessoa idosa que tem 
hipermetropia e presbiopia foi a um oculista que 
lhe receitou dois pares de óculos, um para que 

enxergasse bem os objetos distantes e outro para 
que pudesse ler um livro a uma distância 

confortável de sua vista. 
 
- Hipermetropia: a imagem de um objeto distante 

se forma atrás da retina. 
- Presbiopia: o cristalino perde, por 

envelhecimento, a capacidade de acomodação e 
objetos próximos não são vistos com nitidez. 
- Dioptria: a convergência de uma lente, medida 

em dioptrias, é o inverso da distância focal (em 
metros) da lente. 
 

 Considerando que receitas fornecidas por 
oculistas utilizam o sinal mais (+) para lentes 

convergentes e menos (-) para divergentes, a 
receita do oculista para um dos olhos dessa 
pessoa idosa poderia ser, 

a) para longe: - 1,5 dioptrias; para perto: + 4,5 
dioptrias 

b) para longe: - 1,5 dioptrias; para perto: - 4,5 
dioptrias 

c) para longe: + 4,5 dioptrias; para perto: + 1,5 

dioptrias 
d) para longe: + 1,5 dioptrias; para perto: - 4,5 
dioptrias 

e) para longe: + 1,5 dioptrias; para perto: + 4,5 
dioptrias 

 
 
49. (Unifesp 2003) As figuras mostram o 

Nicodemus, símbolo da Associação Atlética dos 
estudantes da Unifesp, ligeiramente modificado: 
foram acrescentados olhos, na 1  figura e óculos 

transparentes, na 2 . 



 

 
 
a) Supondo que ele esteja usando os óculos 

devido a um defeito de visão, compare as duas 
figuras e responda. Qual pode ser este provável 
defeito? As lentes dos óculos são convergentes ou 

divergentes? 
 
b) Considerando que a imagem do olho do 

Nicodemus com os óculos seja 25% maior que o 
tamanho real do olho e que a distância do olho à 

lente dos óculos seja de 2cm, determine a 
vergência das lentes usadas pelo Nicodemus, em 
dioptrias. 

 
50. (Puccamp 2002) Nas receitas de óculos, 

inclusive os de "D. Benta", cada lente é descrita 
pelo número de dioptrias, que corresponde ao 
inverso da distância focal quando esta é medida 

em metros. Por exemplo, uma lente convergente 
de distância focal 0,50 m tem 2,0 dioptrias, 

enquanto outra lente divergente com f = - 0,50 m 

tem - 2,0 dioptrias. Quando uma pessoa diz que os 
seus óculos são de - 0,25 dioptrias, ela é 

a) hipermétrope e usa lentes divergentes de 
distância focal 0,25m. 
b) hipermétrope e usa lentes convergentes de 

distância focal 4,0m. 
c) míope e usa lentes divergentes de distância 
focal 4,0m. 

d) míope e usa lentes convergentes de distância 
focal 2,5m. 

e) presbíope e usa lentes convergentes de 
distância focal 2,5m. 
 

 



 

GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
 

1. 21 cm 
 
2. a) V = 25 di 

 
b) Objetiva: imagem real 

     Ocular: imagem virtual. 
 

3. [B] 

4. [A] 
5. [B] 
6. [E] 

7. [C] 
8. [A] 

9. [C] 
 
10. a) f = - 3cm 

b) tamanho 1 cm e posição, do mesmo lado do 
objeto, a 2 cm da lente. 
 

11. ver respostas na figura. 
 

 
 
 

12. a) Com a lente na posição L, a imagem é real, 
invertida e do mesmo tamanho que o objeto. 

Portanto o objeto está no ponto anti-principal 
objeto (A³), enquanto a imagem está localizada no 
ponto anti-principal imagem A‹. 

A distância focal corresponde a 3 unidades, pois o 
objeto se encontra a 6 unidades de distância da 
lente,  

É possível determinar os pontos focais por meio 
de um método gráfico. 

A partir de A, traça-se um raio de luz que atinge a 
lente, paralelamente ao eixo E. 
O respectivo raio refratado passa por A'. 

A intersecção entre o raio refratado e o eixo E da 
lente corresponde ao ponto focal imagem F. 

 

 
 
b) A nova imagem I* do objeto O, gerada pela 

lente L*, pode ser obtida pelo método gráfico, 
cujos passos estão descritos acima (foram 

omitidos do desenho a lente L e o eixo principal 
E). 
 

13. a) imagem real e invertida 
 

 
 
b) 30 cm. 

 
c) tamanho: nenhuma alteração 
     luminosidade: diminuição 

 
14. a) + 30cm 

 

 



 

 
 
15. f = 0,375 m 

 
16. d = 40 cm 

 
17. [D] 
18. [D] 

 
19. a) s' = - 30 cm 
b) f = 30 cm 

c) s'L = 19,5 cm 
d) m = 1,3 

 
20. [A] 
 

21. - 25 cm 
 

22. 5 cm 
 
23. 02 + 04 + 08 + 16 = 30 

 
24. a) 30cm 
b) Hipermetropia ou presbiopia. A única certeza 

que temos é que a lente usada é convergente, por 
projetar uma imagem real. 

 
25. a) 30cm 
b) A imagem é ampliada cinco vezes e o aumento 

linear é -5 (imagem invertida) 
 

26. a) 1,3m 
b) 90cm 

 

27. a) 3,0di 
b) 2,4cm 
 

28. [D] 
 

29. a) 0,61cm 
 
b) 139,4cm 

 
30. x = 7,75 cm 
 

31. 25 cm. 
 

32. a) 140 di 
b) 7 mm 
 

33. [A] 

 
34. a) 60 cm 
b) 15 cm 

 
35. a) 0,3 m e 0,7 m 

b) invertida com 3 mm de altura e invertida com 
10,5 mm de altura. 
 

36. a) 12cm da lente (virtual) 
b) 0,8cm 
 

37. [A] 
38. [C] 

 
39. Considerando a equação de Halley: 
1/f = (n/n' - 1).(1/R + 1/R') 

 
No ar: 

1/40 = (1,52/1 - 1).(1/R + 1/R') 
1/40 = 0,52.(1/R + 1/R')     [1] 
 

No fluido: 
1/f = (1,52/1,31 - 1).(1/R + 1/R') 
1/f = 0,16.(1/R + 1/R')        [2] 

 
Dividindo membro a membro as expressões [1] e 

[2] tem-se: 
 
f/40 = 3,25 ==> f = 40.3,25 = 130 cm 

 
40. [E] 

41. [E] 
42. [E] 

43. [C] 

44. [D] 
 
45. "Grau" = dioptria que é igual numericamente 

ao inverso da distância focal da lente (expresso 
em metros) 

Logo, dioptria = 1/(0,40m) = 2,5 m−¢ 
 
Assim, "popularmente", diríamos que a lente tem 

2,5 graus ou 2,5 de dioptria. 
 
46. a) Para um objeto colocado além do ponto 

remoto (PR), o cristalino irá conjugar uma imagem 
real, invertida e menor, posicionada antes da 

retina do olho míope. 
 



 

 
 

b) V = -2,0 di 
 

47. [C] 
 
48. [E] 

 
49. a) hipermetropia ou presbiopia; convergente;  
b) 10 di 

 
50. [C] 


