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01. Os dispositivos que produzem imagens reais são denominados de instrumentos de projeção, ou seja, necessitam de uma tela ou 
anteparo para que suas imagens sejam conjugadas; nesse sentido, a única alternativa com todos os seus aparelhos satisfazendo essa 
condição é a B, com o projetor de slides (tela), câmera fotográfica (filme) e o olho humano (retina). 

Resposta: B

02. A lente em questão é convergente, pois somente esta produz imagens ampliadas! Para que a lente seja usada como instrumento de 
observação ou de aumento, é necessário que o objeto esteja entre o foco (F) e o centro óptico da lente, como mostramos na figura 
abaixo:
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Note que a imagem final é VIRTUAL, típica de instrumentos de observação!

Resposta: A

03. Da equação do aumento angular, vem:
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Logo, a distância focal da lente ocular deve ser 48 mm.

Resposta: E

04. As duas lentes são convergentes, pois ambas fazem os raios que nela incidem, paralelamente ao eixo principal, convergir para o 
seu foco.

Assim: Bento está errado!

Fazendo o correto traçado dos raios luminosos, vem:
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 Onde L
1
 e L

2
 são, respectivamente, as lentes objetiva e ocular e as linhas sólidas representam os raios de luz enquanto as linhas 

pontilhadas, prolongamentos.

Deste modo, concluímos que a primeira imagem (I
1
) é real em relação a L

1
 e a segunda imagem, virtual em relação a L

2
.

Assim: Antônio está errado!
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 O instrumento, da forma como está representado, é um microscópio composto, todavia se a lente ocular (L2) tivesse distância focal 
menor que a da lente objetiva (L1), seria uma luneta astronômica ou telescópio refrator, conforme mostramos na figura seguinte:
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Logo, Carla está correta!

Resposta: A

05. Em virtude dos diferentes índices de refração para os vários comprimentos de onda que compõem a luz branca, as lentes acabam 
decompondo a luz branca tornando a imagem pouco nítida (borrada). Esse problema pode ser atenuado intercalando-se várias lentes.

Resposta: C


