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01. Analisando cada um dos itens, concluímos que o item correto é o item E, pois o ato de barbear-se exige uma imagem virtual (não 

invertida) e ampliada do rosto, o que só é possível com um espelho côncavo, cuja distância focal seja maior do que aquela em que o 

rosto se encontra.

 Resposta: E

02. Para obtermos o objeto, usaremos um pouco de “engenharia reversa” uma vez que, geralmente partimos do objeto para chegar à 

imagem e não o contrário.

Para tanto tomaremos o raio que parte do centro e refl ete-se sobre si mesmo e aquele que incide sobre o vértice e refl ete-se simetricamente 

em relação ao eixo principal.

 O resultado é mostrado na fi gura a seguir:

 

Assim, concluímos que o objeto deve estar entre o foco e o vértice.

 Resposta: A

03. De acordo com os casos de construção de imagens, estudados nessa aula, sabemos que um espelho côncavo conjuga imagens virtuais 

(direitas) e ampliadas de um objeto quando colocado entre o foco e o vértice, conforme a fi gura a seguir:

Resposta: C

04. Qualquer que seja a posição do objeto em relação a um espelho convexo a imagem sempre será: VIRTUAL (formada atrás do espelho), 

DIREITA e MENOR.

 Resposta: C
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Resolução – Física IV

05. Na fi gura ao lado temos um espelho esférico convexo. Notemos que um feixe paralelo ao eixo desse espelho tende a divergir aumentando 
o campo visual, está é a principal função desse espelho;

Nesta fi gura, um objeto colocado diante de um espelho convexo, numa posição qualquer, tem como conjugada uma imagem VIRTUAL, 
DIREITA e MENOR.

 Resposta: C

06. Para obtermos uma imagem direita e ampliada em relação ao objeto real devemos utilizar um espelho côncavo.

Uma vez que o espelho esférico convexo conjuga a um objeto real apenas imagens virtuais, direitas e menores.

Assim, sendo a distância mínima entre o rosto e o espelho, 15 cm, o raio de curvatura do espelho deve ser superior a 30 cm.

 Resposta: E

07. Uma importante característica dos espelhos esféricos côncavos é a de concentrar a luz incidente paralela ao seu eixo principal em um 

plano, denominado plano focal. Para obter o rendimento máximo a panela deverá ser colocada neste plano; daí concluirmos que x 

representa a distância focal do espelho. 

 Resposta: C

08. Utilizamos espelhos esféricos côncavos quando queremos “focalizar” a luz ou outro tipo de radiação, logo o espelho em questão é o 

mencionado no item B).

 Resposta: B

09. Os itens A) e E) representam comportamento de espelhos planos, logo são descartados;

O item B) representa um espelho esférico convexo (espalhamento da luz), logo é descartado também;

Os itens C) e D) mostram o comportamento de um espelho esférico côncavo, sendo que o primeiro C) apresenta um problema focal, 

denominado aberração cromática e o último D) está funcionando corretamente. 

 Resposta: D
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Resolução – Física IV

10. Fazendo a construção geométrica, percebemos facilmente que a imagem é virtual, direita e maior.

 Resposta: B
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