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OSASCO-COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
Processo Avaliativo – Atividade Complementar – 1º Bimestre/2015 

Disciplinas: Física B – 1ª série EM 
 
Nome do aluno ____________________________________Nº _____Turma_________ 
 
A lista de exercícios abaixo, consta de 12 questões diversas, todos os exercícios são 
referentes ao conteúdo do 1º Bimestre da disciplina de Física B. 
A resolução da lista deve ser feita em folha separada e entregue na sexta-feira 
10/04/2015.  
 
1. (UEL) Na figura a seguir estão representados um objeto O e sua imagem i conjugada por um espelho 

esférico côncavo, cujo eixo principal é xx'.  

 

De acordo com a figura, o vértice do espelho está localizado no ponto 

a) 1      b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

2. (FUVEST) Um holofote é constituído por dois espelhos esféricos côncavos E 1  e E 2 , de modo que a quase 

totalidade da luz proveniente da lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E1 , formando um feixe de 

raios quase paralelos. Neste arranjo, os espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja 

aproximadamente 

 

a) nos focos dos espelhos E 1  e E 2 . 
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b) no centro de curvatura de E‚ e no vértice de E 1 . 

c) no foco de E 2  e no centro de curvatura de E 1 . 

d) nos centros de curvatura de E 1  e E 2 . 

e) no foco de E 1  e no centro de curvatura de E 2 . 

 

3. (PUC-PR) Considere o esquema ótico a seguir, onde V é o vértice do espelho côncavo, C seu centro de 

curvatura e F seu foco principal. 

 

Associe as colunas a seguir: 

 

POSIÇÃO DO OBJETO 

(     ) à esquerda de C 

(     ) sobre C 

(     ) entre C e F 

(     ) sobre F 

(     ) entre F e V 

 

CARACTERÍSTICAS DA IMAGEM 

1. real, maior e invertida 

2. imagem imprópria 

3. real, menor e invertida 

4. real, igual e invertida 

5. virtual, maior e direita 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, será: 

a) 3, 4, 1, 5, 3. 

b) 1, 3, 4, 5, 2. 

c) 5, 4, 2, 1, 3. 

d) 1, 5, 4, 3, 2. 

e) 3, 4, 1, 2, 5. 
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4. (UFU) Considere os espelhos côncavos e convexos e os seus respectivos focos (F) e centros (C) 

desenhados nos itens a seguir. Assinale a alternativa que representa corretamente o objeto real (o) e a sua 

imagem (i) formada. 

 

  

5. (UNIFESP) Considere as situações seguintes. 

 

I. Você vê a imagem ampliada do seu rosto, conjugada por um espelho esférico. 

II. Um motorista vê a imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada pelo espelho retrovisor direito. 

III. Uma aluna projeta, por meio de uma lente, a imagem do lustre do teto da sala de aula sobre o tampo da 

sua carteira. 

 

A respeito dessas imagens, em relação aos dispositivos ópticos referidos, pode-se afirmar que 

a) as três são virtuais. 

b) I e II são virtuais; III é real. 

c) I é virtual; II e III são reais. 

d) I é real; II e III são virtuais. 

e) as três são reais. 

 

6. (UFPR) Mãe e filha visitam a "Casa dos Espelhos" de um parque de diversões. Ambas se aproximam de 

um grande espelho esférico côncavo. O espelho está fixo no piso de tal forma que o ponto focal F e o centro 

de curvatura C do espelho ficam rigorosamente no nível do chão. A criança pára em pé entre o ponto focal 

do espelho e o vértice do mesmo. A mãe pergunta à filha como ela está se vendo e ela responde: 

a) "Estou me vendo maior e em pé." 

b) "Não estou vendo imagem alguma." 

c) "Estou me vendo menor e de cabeça para baixo." 
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d) "Estou me vendo do mesmo tamanho." 

e) "Estou me vendo em pé e menor." 

 

7. .(UFAC – 2009) A parte côncava de uma colher de sopa de aço inox limpa pode ser utilizada como um 

espelho côncavo. Supondo que esta parte tenha um raio de curvatura de aproximadamente 4,0 cm. Qual a 

distância focal desse espelho, quando um objeto for colocado sobre seu eixo distante 12 cm do vértice? 

 

8. (FUVEST) A imagem de um objeto forma-se a 40 cm de um espelho côncavo com distância focal de 30 

cm. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e tem 3 cm de altura. 

a) Determine a posição do objeto. 

b) Construa o esquema referente à questão representando objeto, imagem, espelho e raios utilizados e 

indicando as distâncias envolvidas. 

 

9. (UFPel) Um objeto de 6 cm de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 24 cm do 

vértice de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura 36 cm. 

Baseado em seus conhecimentos sobre óptica geométrica, a altura e natureza da imagem são, 

respectivamente, 

a) 2 cm, virtual e direita. 

b) 12 cm, real e invertida. 

c) 18 cm, virtual e direita. 

d) 18 cm, real e invertida. 

e) 2 cm, virtual e invertida. 

 

10. (UFSCAR) Uma mocinha possuía um grande espelho esférico côncavo que obedecia às condições de 

estigmatismo de Gauss. Com seu espelho, de raio de curvatura 3,0 m, estava acostumada a observar recentes 

cravos e espinhas. Certo dia, sem que nada se interpusesse entre ela e seu espelho, observando-o diretamente, 

a uma distância de 2,0 m da superfície refletora e sobre o eixo principal, 

a) não pôde observar a imagem de seu rosto, que é de tamanho menor e em posição invertida. 

b) não pôde observar a imagem de seu rosto, que é de tamanho maior e em posição invertida. 

c) pôde observar a imagem de seu rosto em tamanho reduzido e disposta em posição direita. 

d) pôde observar a imagem de seu rosto em tamanho ampliado e disposta em posição direita. 

e) pôde observar a imagem de seu rosto em tamanho ampliado e disposta em posição invertida. 

 

11. (UERJ) Com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna do supermercado, facilitando o 

controle da movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos cuja distância focal em módulo é 

igual a 25 cm. Um cliente de 1,6 m de altura está a 2,25 m de distância do vértice de um dos espelhos. 
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a) Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem por ele oferecida. 

b) Calcule a altura da imagem do cliente. 

 

12. (UNICAMP) Em alguns carros é comum que o espelho retrovisor modifique a altura aparente do carro 

que vem atrás. As imagens a seguir são vistas pelo motorista em um retrovisor curvo (Fig. 1) e em um 

retrovisor plano (Fig. 2). 

 

a) Qual é (qualitativamente) a curvatura do retrovisor da Fig. 1? 

b) A que distância o carro detrás se encontra, quando a sua imagem vista pelo motorista ocupa todo o 

espelho plano (Fig. 2), cuja altura é de 4,0 cm? Considere que a altura real do carro seja de 1,6 m e que o teto 

do carro, o olho do motorista (situado a 50 cm do retrovisor) e o topo da imagem no espelho estejam 

alinhados horizontalmente. 

 


