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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. 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 figura a seguir:

Resposta: C

03. Uma concha é um exemplo de calota esférica polida em ambos os lados.
 Na parte interna, temos um espelho esférico côncavo, que conjuga imagens tanto reais (diante do espelho) quanto virtuais (por trás 

do espelho), dependendo da posição do objeto/observador em relação a ela;
 Na parte externa, temos um espelho convexo, que conjuga imagens estritamente virtuais, direitas e menores.
 Deste modo, dentre as possibilidades apresentadas nos itens, a única compatível é proposta no item B.

Resposta: B

04. 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

05. Independente da posição, todas as imagens conjugadas por um espelho esférico convexo são virtuais (atrás do espelho) direitas e 
menores que o objeto.

Resposta: C

06. O primeiro espelho é plano, pois conjuga uma imagem direita e do mesmo tamanho do objeto;
 O segundo é um espelho esférico côncavo (ou de grau), e o objeto deve estar entre o vértice e o foco principal do espelho, para que 

a imagem seja direita (e ampliada).

Resposta: E

07. De acordo com o texto houve, concentração dos raios solares, o que nos permite concluir que a superfície do prédio funcionou como 
um espelho côncavo;

 Quanto ao carro, deduzimos que ele estava num ponto focal secundário.

Resposta: E

08. Na figura 1:
Luz baixa (feixe paralelo)  – filamento I se encontra exatamente no foco, veja:
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Na figura 2:
Luz alta (feixe ligeiramente divergente)  – filamento II se encontra entre o foco e o centro de curvatura, veja:
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Resposta: C

09. Fazendo a construção geométrica, percebemos facilmente que a imagem é virtual, direita e maior.
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Resposta: B

10. O feixe de raios que incide passando pelo foco do espelho reflete paralelamente ao eixo principal. Portanto, a lâmpada deve ser 
colocada no foco do espelho.

Resposta: B
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