
 
Questão 01 - (MACK SP)  

   

A lupa é um instrumento óptico conhecido popularmente por Lente de Aumento, mas também denominada 

microscópio simples. Ela consiste de uma lente __________ de pequena distância focal e, para ser utilizada 

com o seu fim específico, o objeto a ser observado por meio dela deverá ser colocado sobre o eixo 

principal, entre o seu ______________e o seu ___________________. 

 

As lacunas são preenchidas corretamente quando se utilizam, na ordem de leitura, as informações 

 

a) convergente, centro óptico e foco principal objeto. 

b) convergente, ponto antiprincipal objeto e foco principal objeto. 

c) divergente, centro óptico e foco principal objeto. 

d) divergente, ponto antiprincipal objeto e foco principal objeto. 

e) convergente, ponto antiprincipal imagem e foco principal imagem. 

 

Questão 02 - (UEM PR)  

   

Os instrumentos ópticos podem ordinariamente ser classificados como instrumentos de observação ou de 

projeção. Com relação aos instrumentos ópticos e suas imagens conjugadas, assinale o que for correto.  

 

01. A lupa, ou microscópio simples, conjuga uma imagem real, direita e maior. 

02. Em um microscópio composto, a objetiva conjuga uma imagem real, invertida e maior. 

04. Em uma luneta astronômica refratora, a ocular conjuga uma imagem final virtual, direita e ampliada. 

08. Em um projetor, o conjunto de lentes projetoras conjuga uma imagem real, invertida e maior. 

16. Uma máquina fotográfica simplificada, como uma câmera escura, conjuga uma imagem real, invertida 

e maior.  

 

Questão 03 - (UFSCar SP)  

   

Neste ano o mundo todo comemora os 400 anos das primeiras observações astronômicas realizadas por 

Galileu Galilei. Popularizam-se esquemas de montagens caseiras de lunetas utilizando materiais de baixo 

custo, tais como, por exemplo, tubos de PVC, uma lente convergente (objetiva) e uma lente divergente ou 

convergente (ocular). 

Na escolha das lentes a serem utilizadas na montagem da luneta, geralmente, não são relevantes as suas 

distâncias focais, f1 e f2 (medidas em metros), mas sim as suas potências de refração (vergência), cuja 

unidade de medida é a dioptria (“grau”). A vergência V de uma lente convergente ou divergente é dada 

pelo inverso da distância focal. 

Na montagem da luneta, a distância entre as duas lentes é igual à soma das distâncias focais dessas lentes 

e o aumento no tamanho da imagem observada com a luneta é dado pela razão entre as distâncias focais 

das lentes objetiva e ocular. 

 

 
 

De posse dessas informações e desejando construir uma luneta, um estudante adquiriu tubos de PVC, uma 

lente objetiva convergente de 1,50 grau e uma lente ocular divergente com distância focal de 3 cm. 

 



 
a) Calcule a que distância máxima da lente objetiva ele deverá fixar a ocular. A imagem formada será 

direta ou invertida? 

b) Empolgado com essa montagem, o estudante deseja construir uma luneta com o triplo da capacidade 

de ampliação da imagem. Mantendo-se fixa a objetiva em 1,50 grau, calcule qual será o valor da 

vergência da ocular e o tamanho máximo da luneta. 

 

Questão 04 - (UNESP)  

   

Escolhido como o Ano Internacional da Astronomia, 2009 marcou os 400 anos do telescópio desenvolvido 

pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Tal instrumento óptico é constituído de duas lentes: uma 

convergente (objetiva) e outra divergente (ocular). A tabela indica o perfil de 4 lentes I, II, III e IV que um 

aluno dispõe para montar um telescópio como o de Galileu. 
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Para que o telescópio montado pelo aluno represente adequadamente um telescópio semelhante ao 

desenvolvido por Galileu, ele deve utilizar a lente 

 

a) I como objetiva e a lente II como ocular. 

b) II como objetiva e a lente I como ocular. 

c) I como objetiva e a lente IV como ocular. 

d) III como objetiva e a lente I como ocular. 

e) III como objetiva e a lente IV como ocular. 

 

TEXTO: 1 

   

Para nossos olhos, o mundo é organizado em esplendor aparentemente infinito de cores, do amarelo 

intenso do girassol ao cinza-escuro de uma nuvem de chuva, do azul-claro do céu de inverno ao verde 

sedutor de uma esmeralda. Por isso, a maioria das pessoas se impressiona com qualquer cor capaz de ser 

reproduzida pela mistura de apenas três comprimentos de ondas luminosas. Essa propriedade da visão 

humana, chamada tricromacia, surge porque a retina — camada do olho formada por células nervosas que 

captam a luz e transmitem a informação visual para o cérebro — usa somente três tipos de pigmentos para 

a visão em cores. 

(JACOBS; NATHANS, 2009, p. 52). 

 

Questão 05 - (UNEB)  

   

Quando se olha na direção de algum objeto, a luz refletida atravessa a córnea e chega à íris, que regula a 

quantidade de luz recebida por meio da pupila. Após a pupila, a imagem chega ao cristalino e é focada 

sobre a retina. A lente do olho produz uma imagem invertida e o cérebro a converte para a posição correta. 

Inspirado no funcionamento do olho humano o homem criou a câmera fotográfica. 

Assim, considere uma câmera fotográfica que produz sobre o filme uma imagem cinco vezes menor do 

que o objeto real situado a 60,0cm da lente. 

 

Nessas condições, é correto afirmar: 

 

01. O aumento linear transversal da lente é igual a 0,5. 

02. A lente da câmera fotográfica é bicôncava de distância focal igual a 5,0cm. 

03. A distância entre o objeto e o filme é igual a 36,0cm. 

04. A lente da câmera fotográfica é biconvexa de distância focal igual a 10,0cm. 

05. A distância entre a lente e o filme é igual a 6,0cm. 

 



 
Questão 06 - (UEM PR)  

   

Um microscópio óptico tem objetiva com distância focal de 20 mm e ocular com 100 mm. Um objeto 

levado à análise ao microscópio está a 30 mm do centro óptico da objetiva, enquanto a ocular está colocada 

a 150 mm da objetiva. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 

01. Nessa configuração, a imagem da objetiva, que é real, ampliada e invertida, serve de objeto para a 

ocular. 

02. A imagem formada pela ocular é real, maior e direita. 

04. A ampliação final desse microscópio é o produto das ampliações de suas lentes. 

08. O aumento linear da ocular é 2 vezes. 

16. O aumento linear do microscópio é 50 vezes. 

 

Questão 07 - (UFES)  

   

O microscópio é um aparelho utilizado para visualizar estruturas minúsculas como os bacilos da 

tuberculose. Sobre o microscópio composto, é CORRETO afirmar que é um instrumento de 

 
a) aproximação, formado por duas lentes convergentes. 

b) aproximação, formado por duas lentes divergentes. 

c) aproximação, formado por uma lente convergente e outra divergente. 

d) aumento, formado por duas lentes convergentes. 

e) aumento, formado por duas lentes divergentes. 

 

Questão 08 - (UFRJ)  

   

A figura a seguir (evidentemente fora de escala) mostra o ponto O em que está o olho de um observador 

da Terra olhando um eclipse solar total, isto é, aquele no qual a Lua impede toda luz do Sol de chegar ao 

observador. 

 

 
 

a) Para que o eclipse seja anelar, isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte 

central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, a Lua deve estar mais próxima 

ou mais afastada do observador do que na situação da figura? Justifique sua resposta com palavras 

ou com um desenho.  

b) Sabendo que o raio do Sol é 0,70106 km, o da Lua, 1,75103 km, e que a distância entre o centro do 

Sol e o observador na Terra é de 150106 km, calcule a distância d entre o observador e o centro da 

Lua para a qual ocorre o eclipse total indicado na figura. 



 
 

Questão 09 - (UDESC)  

   

Considere as proposições sobre a luz e assinale a alternativa incorreta.  

 

a) A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e, ao incidir sobre a superfície de um espelho 

côncavo, é refletida.  

b) Quando um raio de luz segue uma trajetória num sentido qualquer e é refletido por um espelho plano, 

o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente.  

c) Em um meio homogêneo, a luz que incide sobre uma lente pode seguir direções diferentes após 

atravessar essa lente, mas ainda em linha reta.  

d) Os raios luminosos são independentes entre si, por isso, podem cruzar-se sem que suas trajetórias 

sejam alteradas.  

e) No vácuo, a luz propaga-se em linha reta.  

 

Questão 10 - (UNESP)  

   

Para que alguém, com o olho normal, possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as 

imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da outra a uma distância 

de 0,005 mm. 

 

 
 

Adotando-se um modelo muito simplificado do olho humano no qual ele possa ser considerado uma esfera 

cujo diâmetro médio é igual a 15 mm, a maior distância x, em metros, que dois pontos luminosos, distantes 

1 mm um do outro, podem estar do observador, para que este os perceba separados, é 

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

Questão 11 - (ITA SP)  

   

Fontes distantes de luz separadas por um ângulo  numa abertura de diâmetro D podem ser distinguidas 

quando  > 1; 22/D, em que  é o comprimento de onda da luz. Usando o valor de 5 mm para o diâmetro 

das suas pupilas, a que distância máxima aproximada de um carro você deveria estar para ainda poder 

distinguir seus faróis acesos? Considere uma separação entre os faróis de 2 m. 

 > 1,22/D 

 

a) 100 m 

b) 500 m 

c) 1 km 

d) 10 km 

e) 100 km 

 

 



 
Questão 12 - (UEM PR)  

   

Analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. 

 

01. Quando um feixe de raios de luz paralelos incide sobre uma superfície e é refletido em todas as 

direções, com perda do paralelismo dos raios refletidos, ocorre reflexão regular.  

02. A reflexão difusa é a maior responsável pela visão dos objetos iluminados que nos cercam. 

04. A luz visível branca é composta por infinitas luzes monocromáticas, situadas na região das cores do 

arco-íris. 

08. Um corpo branco, iluminado com luz branca, absorve as luzes de todas as cores. 

16. Considerando que não há refração da luz, um corpo vermelho, iluminado com luz branca, reflete a luz 

vermelha e absorve a maior parte da luz das demais cores. 

 

Questão 13 - (UEPG PR)  

   

A ótica geométrica estuda os fenômenos luminosos sob um ponto de vista puramente geométrico, ou seja, 

ela não considera a natureza física da luz. Sobre a ótica geométrica, assinale o que for correto. 

 

01. Um raio luminoso não tem existência física real. É um conceito puramente geométrico. 

02. Sempre que um feixe convergente é interceptado por um sistema ótico, o ponto objeto, para esse 

sistema, é virtual. 

04. Um meio anisotrópico é aquele no qual a luz se propaga com a mesma velocidade em todas as direções 

e sentidos. 

08. A trajetória de um raio luminoso sofre alteração quando são permutadas as posições da fonte e do 

observador. 

16. Quando ocorre a reflexão da luz, o raio incidente, o raio refletido e a normal ao ponto de incidência 

são perpendiculares entre si. 

 

Questão 14 - (UFRN)  

   

A coloração das folhas das plantas é determinada, principalmente, pelas clorofilas a e b – nelas presentes 

–, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela absorção da luz necessária para a realização da 

fotossíntese. 

O gráfico abaixo mostra o espectro conjunto de absorção das clorofilas a e b em função do comprimento 

de onda da radiação solar visível. 

 

 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que, para realizar a fotossíntese, as clorofilas absorvem, 

predominantemente, 

 

a) o violeta, o azul e o vermelho, e refletem o verde. 

b) o verde, e refletem o violeta, o azul e o vermelho. 

c) o azul, o verde e o vermelho, e refletem o violeta. 

d) o violeta, e refletem o verde, o vermelho e o azul. 



 
Questão 15 - (FEPECS DF)  

   

Um homem tem 1,80m de altura. A relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura 

através de um orifício, quando o indivíduo se encontra, respectivamente, às distâncias de 48m e 72m será 

de: 

 

a) 3,5 

b) 3,0 

c) 2,5 

d) 2,0 

e) 1,5 

 

Questão 16 - (UFU MG)  

   

Ao olhar para um objeto (que não é uma fonte luminosa), em um ambiente iluminado pela luz branca, e 

constatar que ele apresenta a cor amarela, é correto afirmar que: 

 

a) O objeto absorve a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo. 

b) O objeto refrata a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo. 

c) O objeto difrata a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo. 

d) O objeto reflete a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo. 

 

Questão 17 - (UFTM)  

   

Para medir distâncias utilizando-se das propriedades geométricas da luz, um estudante providencia uma 

caixa cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no centro de uma das 

faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta o orifício para 

uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, projetada sobre a folha de 

papel vegetal. Sabendo-se que a altura da imagem observada da porta é 14 cm e que a altura da porta é 

2,15 m, conclui-se que a distância aproximada, em metros, entre o orifício da caixa e a porta é: 

 

a) 0,9. 

b) 1,8. 

c) 2,5. 

d) 3,5. 

e) 4,8. 

 

TEXTO: 2 

 

O Sol é uma fonte de energia limpa, inesgotável, gratuita e ecologicamente correta. Por esse motivo, a 

busca por soluções na captação dessa energia vem se aprimorando diariamente, já que, em contrapartida, 

o custo de energia elétrica tem aumentado, em média, 40% acima da inflação, no Brasil, sendo a tendência 

subir ainda mais. Além disso, o custo da infraestrutura elétrica de um chuveiro pode ser até o dobro do 

custo de um sistema de aquecimento central solar. 

Outro dado importante, segundo a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), é que um chuveiro elétrico 

representa de 25% a 35% da conta de luz nas residências. Aproveitar a energia renovável do Sol para 

aquecer a água é a melhor solução, principalmente no Brasil, onde a incidência solar é alta. 

Um aquecedor solar de água conta basicamente com um coletor solar e um reservatório térmico com 

capacidade entre 300 a 1 000 litros. O coletor, ou placa solar, deve estar posicionado em direção ao Norte 

geográfico para usufruir o maior tempo de incidência de Sol. As placas solares podem ser integradas à 

arquitetura de diversas maneiras, sendo a mais comum a fixação sobre o telhado. 

(Bosh. Adaptado) 

 



 
Questão 18 - (UFTM)  

   

A luz do Sol, ao atingir a atmosfera, sofre diversos desvios e pode incidir sobre um painel solar com 

ângulos maiores ou menores. Dessa forma, o coletor solar deve permanecer inclinado, para obter melhores 

resultados desse fenômeno óptico, conhecido por 

 

a) convecção. 

b) difração. 

c) irradiação. 

d) refração. 

e) reflexão. 

 

Questão 19 - (FGV)  

   

Com a finalidade de produzir iluminação indireta, uma luminária de parede possui, diante da lâmpada, 

uma capa opaca em forma de meio cano. 

 
No teto, a partir da parede onde está montada a luminária, sabendo que esta é a única fonte luminosa do 

ambiente e que a parede sobre a qual está afixada essa luminária foi pintada com uma tinta pouco refletora, 

o padrão de iluminação projetado sobre esse teto é semelhante ao desenhado em 

a) 

 
b) 

 
c) 

 



 
d) 

 
e) 

 
 

Questão 20 - (FUVEST SP)  

   

O olho é o senhor da astronomia, autor da cosmografia, conselheiro e corretor de todas as artes humanas 

(...). É o príncipe das matemáticas; suas disciplinas são intimamente certas; determinou as altitudes e 

dimensões das estrelas; descobriu os elementos e seus níveis; permitiu o anúncio de acontecimentos 

futuros, graças ao curso dos astros; engendrou a arquitetura, a perspectiva, a divina pintura (...). O engenho 

humano lhe deve a descoberta do fogo, que oferece ao olhar o que as trevas haviam roubado. 

Leonardo da Vinci, Tratado da pintura. 

 

Considere as afirmações abaixo: 

 

I. O excerto de Leonardo da Vinci é um exemplo do humanismo renascentista que valoriza o 

racionalismo como instrumento de investigação dos fenômenos naturais e a aplicação da perspectiva 

em suas representações pictóricas. 

II. Num olho humano com visão perfeita, o cristalino focaliza exatamente sobre a retina um feixe de luz 

vindo de um objeto. Quando o cristalino está em sua forma mais alongada, é possível focalizar o 

feixe de luz vindo de um objeto distante. Quando o cristalino encontra-se em sua forma mais 

arredondada, é possível a focalização de objetos cada vez mais próximos do olho, até uma distância 

mínima. 

III. Um dos problemas de visão humana é a miopia. No olho míope, a imagem de um objeto distante 

formase depois da retina. Para corrigir tal defeito, utilizase uma lente divergente. 

 

Está correto o que se afirma em 

 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

Questão 21 - (UEPB)  

   

O desenvolvimento da óptica geométrica teve como motivação, assim como algumas outras áreas da 

física, a necessidade de ampliar a potencialidade do ser humano e suprir algumas de suas limitações. Os 

binóculos, lunetas e lupas são exemplos do primeiro caso e os óculos do segundo. Uns ampliaram a 

capacidade do olho humano, outros corrigiram algumas de suas debilidades. [...] O olho humano é um 

sensor poderosíssimo. Em parceria com o cérebro, capta as imagens que desvendam o mundo exterior 

com todas as suas formas, relevos, cores e movimentos. É capaz de focalizar objetos situados a vários 

quilômetros de distância ou a um palmo da nossa face. [...] (Adaptado de Física na Escola, v. 2, n. 2, 2001) 

 

Ainda acerca do assunto tratado no texto, resolva a seguinte situação-problema: 

 



 
Uma pessoa, ao perceber que a maior distância em que enxerga nitidamente um objeto é 40 cm, foi a um 

oculista que, ao constatar que a paciente tinha miopia, receitou lentes de correção para o defeito de sua 

visão. A convergência, em dioptrias (em graus) dessa lente, capaz de corrigir esse defeito, é 

 

 
 

a) –1,5 

b) –3,0 

c) –2,0 

d) –2,5 

e) –2,2 

 

Questão 22 - (UEPG PR)  

   

Sobre o olho humano e suas anomalias, assinale o que for correto. 

 

01. Para um olho normal, a imagem de um objeto situado no infinito se forma sobre a retina. 

02. Acomodação é o ajustamento da distância focal do cristalino por ação dos músculos ciliares. 

04. O cristalino funciona como uma lente convergente e forma uma imagem real, invertida e diminuída 

sobre a retina. 

08. Se a superfície do globo ocular não apresentar absoluta simetria, em relação ao eixo óptico, ele 

apresenta um defeito conhecido como astigmatismo. 

 

Questão 23 - (UEPG PR)  

   

A respeito do olho humano, assinale o que for correto.  

 

01. Ocorre hipermetropia quando o globo ocular é mais curto que o normal ou quando há perda de 

acomodação visual, com a idade, o que leva a imagem a se formar atrás da retina.  

02. A distância focal do cristalino varia de acordo com a posição do objeto observado.  

04. A formação da imagem de um objeto antes da retina, como conseqüência de uma deformação do globo 

ocular, caracteriza miopia.  

08. Acomodação visual é o efeito produzido pelos músculos do olho, que, atuando sobre o cristalino, 

provocam alteração na sua curvatura.  

16. A imagem de um objeto na retina é sempre direita e menor.  

 

Questão 24 - (UFSCar SP)  

   

... Pince-nez é coisa que usei por largos anos, sem desdouro. 

Um dia, porém, queixando-me do enfraquecimento da vista, alguém me disse que talvez o mal viesse da 

fábrica. ... 

(Machado de Assis. Bons Dias, 1888.) 

 

Machado de Assis via-se obrigado a utilizar lentes corretivas que, em sua época, apoiavam-se em armações 

conhecidas como pince-nez ou lorgnon, que se mantinham fixas ao rosto pela ação de uma débil força 

elástica sobre o nariz. 

 



 

 
 

Supondo que Machado, míope, só conseguisse ver nitidamente objetos à sua frente desde que estes se 

encontrassem a até 2 m de seus olhos, e que ambos os olhos tivessem o mesmo grau de miopia, as lentes 

corretivas de seu pince-nez deveriam ser de vergência, em dioptrias, 

 

a) + 2,0. 

b) – 0,5. 

c) – 1,0. 

d) – 1,5. 

e) – 2,0. 

 

Questão 25 - (UEG GO)  

   

O globo ocular é, do ponto de vista óptico, um sistema convergente que pode apresentar defeitos, os quais 

irão prejudicar a visão dos objetos. Pode-se dizer que uma pessoa que apresenta o globo ocular mais longo 

do que o normal, apresenta: 

 

a) hipermetropia 

b) astigmatismo 

c) catarata 

d) miopia 

 

TEXTO: 3 

 

De maneira simplificada, podemos considerar o olho humano como constituído de uma lente biconvexa, 

denominada cristalino, situada na região anterior do globo ocular (figura abaixo). No fundo deste globo 

está localizada a retina, que funciona como anteparo sensível à luz. As sensações luminosas, recebidas 

pela retina, são levadas ao cérebro pelo nervo ótico. O olho humano sem problemas de visão é capaz de 

se acomodar, variando sua distância focal, de modo a ver nitidamente objetos muito afastados até aqueles 

situados a uma distância mínima, aproximadamente a 25 cm.  

(Adaptado de Máximo, Antonio & Alvarenga,  

Beatriz. Física. 5ª ed. vol. 2 São Paulo:  

Scipione, 2000, p.279).  

 

“(...) Um sistema óptico tão sofisticado como o olho humano também sofre pequenas variações ou 

imperfeições em sua estrutura, que ocasionam defeitos de visão. Até há pouco tempo não havia outro 

recurso para corrigir esses defeitos senão acrescentar a esse sistema uma ou mais lentes artificiais – os 

óculos.”  

(Gaspar, Alberto. Física. 1ª ed.,vol. único.  

São Paulo: Ática, 2004, p. 311) 

 



 

 
 

Questão 26 - (UEPB)  

   

Acerca do assunto tratado no texto, em relação ao olho humano e defeitos na vista, analise as proposições 

a seguir, escrevendo V ou F, conforme sejam Verdadeiras ou Falsas, respectivamente. 

 

(   ) Na hipermetropia, os raios de luz paralelos que incidem no globo ocular são focalizados depois da 

retina, e sua correção é feita com lentes convergentes. 

(   ) Na miopia, os raios de luz paralelos que incidem no globo ocular são focalizados antes da retina, e a 

sua correção é feita com lentes divergentes. 

(   ) Na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente 

convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. 

(   ) Se uma pessoa míope ou hipermétrope se torna também presbíope, então a lente que usa deverá ser 

alterada para menos divergente, se hipermétrope. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta: 

 

a) VFVV 

b) VVFV 

c) FVVF 

d) VVVF 

e) VVFF 

 

Questão 27 - (UFG GO)  

   

Em decorrência da presbiopia, mesmo uma pessoa de visão normal sofrerá de problemas de visão ao 

envelhecer. isso ocorre devido à perda de elsticidade dos músculos ciliares e consequentemente 

enrijecimento do cristalino do olho, o que aumenta a distância do ponto próximo que mede, em média, 25 

cm para um olho normal de um adulto. Suponha que uma pessoa, aos 60 anos, tenha o ponto próximo em 

80 cm. Para corrigir o problema de presbiopia, essa pessoa precisará usar óculos com lentes. 

 

a) convergentes de +0,0275 dioptrias de vergência 

b) divergentes de –5,25 dioptrias de vergência 

c) divergentes de –2,75 dioptrias de vergência 

d) convergentes de +2,75 dioptrias de vergência  

e) convergentes de –5,25 dioptrias de vergência 

 

 



 
Questão 28 - (UFRN)  

   

Os carros modernos usam diferentes tipos de espelhos retrovisores, de modo que o motorista possa melhor 

observar os veículos que se aproximam por trás dele. As Fotos 1 e 2 abaixo mostram as imagens de um 

veículo estacionado, quando observadas de dentro de um carro, num mesmo instante, através de dois 

espelhos: o espelho plano do retrovisor interno e o espelho externo do retrovisor direito, respectivamente. 

 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 

 

A partir da observação dessas imagens, é correto concluir que o espelho externo do retrovisor direito do 

carro é  

 

a) convexo e a imagem formada é virtual. 

b) côncavo e a imagem formada é virtual. 

c) convexo e a imagem formada é real. 

d) côncavo e a imagem formada é real. 

 

Questão 29 - (FGV)  

   

Ao estacionar seu carro, o motorista percebeu a projeção da imagem da pequena lâmpada acesa de um 

dos faroletes, ampliada em 5 vezes, sobre a parede vertical adiante do carro. Em princípio, o farolete 

deveria projetar raios de luz paralelos, já que se tratava de um farol de longo alcance. 

 

 
 

Percebeu, então, que o conjunto lâmpada-soquete tinha se deslocado da posição original, que mantinha a 

lâmpada a 10,0 cm da superfície espelhada do espelho esférico côncavo existente no farol. Considerando 

que o foco ocupa uma posição adiante do vértice do espelho, sobre o eixo principal, é possível concluir 

que, agora, a lâmpada se encontra a 



 
a) 2,0 cm atrás do foco. 

b) 1,0 cm atrás do foco. 

c) 0,5 cm atrás do foco. 

d) 0,5 cm adiante do foco. 

e) 2,0 cm adiante do foco. 

 

Questão 30 - (UEPG PR)  

  Quando a luz se propaga, sempre ocorrem alguns fenômenos. Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 

01. Se nos colocarmos próximos a um espelho côncavo, veremos uma imagem diminuída e direita, mas 

se nos afastarmos gradativamente veremos que a imagem se torna confusa para depois reaparecer 

maior e invertida. 

02. Os fenômenos da reflexão, refração e absorção ocorrem isoladamente e nunca simultaneamente. 

04. A observação de objetos só é possível porque imitem luz própria ou refletem a luz que neles incide. 

08. Um objeto posicionado na frente de uma superfície refletora ondulada tem sua imagem deformada. 

Questão 31 - (UFG GO)  

   

Em abril de 2010, o telescópio espacial Hubble completou 20 anos em órbita. O avanço na obtenção de 

imagens permitiu descobertas de novas galáxias e informações sobre a matéria escura presente no 

Universo. Inicialmente, ele apresentou diversos problemas, obrigando a Nasa a enviar astronautas para 

fazerem reparos. Dentre esses problemas, a aberração esférica, em que os raios de luz que incidem sobre 

as bordas do espelho são desviados para um ponto diferente dos raios que incidem na região central do 

espelho. Esse problema pode ser corrigido dando-se um formato parabólico à curvatura do espelho. Qual 

das figuras abaixo representa o problema descrito? 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 



 
 

Questão 32 - (PUC RJ)  

   

 
 

Para o espelho côncavo esférico da figura, onde R = 10 cm, s = 30 cm, determine a distância s’ em cm da 

imagem ao vértice do espelho. 

 

a) 3. 

b) 5. 

c) 6. 

d) 10. 

e) 12. 

 

Questão 33 - (UEFS BA)  

   

Uma pequena vela acesa encontra-se sobre o eixo principal de um espelho esférico gaussiano côncavo, 

situada a 12,0cm do vértice do espelho. 

Sabendo-se que o raio de curvatura do espelho é de 40,0cm, um observador, diante do espelho, vê a 

imagem da vela 

 

a) real, invertida e menor. 

b) real, invertida e maior. 

c) virtual, direita e maior. 

d) virtual, direita e do mesmo tamanho. 

e) real, invertida e do mesmo tamanho. 

 

Questão 34 - (UPE)  

  Em relação aos espelhos esféricos, analise as proposições que se seguem: 

 

1. A reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho é denominada de eixo secundário. 

3. O ponto de encontro dos raios refletidos ou de seus prolongamentos, devido aos raios incidentes 

paralelos ao eixo principal, é denominado de foco principal. 

5. O espelho côncavo tem foco virtual, e o espelho convexo, foco real. 

7. Todo raio de luz que incide passando pelo foco, ao atingir o espelho, é refletido paralelo ao eixo 

principal. 

9. Quando o objeto é posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo, conclui 

imagem é real, invertida e maior do que o objeto. 

 

A soma dos números entre parênteses que correspondem aos itens CORRETOS é igual a 

 

a) 25 

b) 18 

c) 19 

d) 10 

e) 9 



 
 

Questão 35 - (UPE)  

   

No esquema a seguir, E1 é um espelho plano, e E2 é um espelho esférico côncavo cujo raio de curvatura 

é 60cm. Considere relativo ao espelho E2, C como sendo o centro de curvatura, F, o foco e V, o vértice. 

Em F, é colocada uma fonte pontual de luz. 

 

 
 

Considere que a luz sofre dupla reflexão, primeiramente no espelho E1 e, posteriormente, no espelho E2. 

 

Analise as afirmações a seguir e conclua. 

 

00. A distância focal do espelho esférico é de 30 cm. 

01. Considerando a primeira reflexão, pode-se afirmar que a distância da imagem ao vértice do espelho 

E2 é de 90 cm. 

02. Após a segunda reflexão, pode-se afirmar que a nova imagem está a uma distância em relação à 

primeira imagem igual a 30 cm. 

03. Após a segunda reflexão, pode-se afirmar que a distância da fonte pontual de luz à sua imagem é 

igual a 15 cm. 

04. Após a segunda reflexão, observa-se que a imagem formada no espelho E2 é virtual e está posicionada 

a 45 cm à direita do vértice. 

 

Questão 36 - (UESPI)  

   

Um palito é fixado perpendicularmente ao eixo central de um espelho esférico côncavo. Ambos, o palito 

e a sua imagem real, encontram-se à distância de 30 cm do espelho. Pode-se concluir que tal espelho 

possui distância focal de: 

 

a) 15 cm 

b) 30 cm 

c) 45 cm 

d) 60 cm 

e) 75 cm 

 

Questão 37 - (UERJ)  

   

As superfícies refletoras de dois espelhos planos, E1 e E2, formam um ângulo . O valor numérico deste 

ângulo corresponde a quatro vezes o número de imagens formadas. 

Determine . 

 

Questão 38 - (FGV)  

   

Um feixe luminoso de raios paralelos, que se propaga em um meio óptico homogêneo, incide sobre uma 

superfície que separa o primeiro meio de um segundo, passando a se propagar neste. Substituindo-se o 

segundo meio óptico por um vidro fosco e translúcido, e admitindo que os raios de luz nele penetrem, 

estes perdem o paralelismo, podendo-se dizer que nessa situação ocorreu uma 



 
 

a) reflexão difusa. 

b) reflexão regular. 

c) refração difusa. 

d) refração regular. 

e) absorção difusa. 

 

Questão 39 - (UFRR)  

   

Um barco emite um sinal de luz para um mergulhador que está submerso a 5 metros da superfície da água 

de um rio. A luz emitida é da cor laranja com frequência de 5,0 × 1014 Hz. Chegando ao mergulhador a 

luz terá: 

 

a) Frequência igual e velocidade igual que a luz emitida. 

b) Frequência menor e velocidade igual que a luz emitida. 

c) Frequência menor e velocidade maior que a luz emitida. 

d) Frequência igual e velocidade menor que a luz emitida. 

e) Frequência maior e velocidade maior que a luz emitida. 

 

Questão 40 - (UFV MG)  

   

Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Em virtude da refração na atmosfera terrestre, um observador na Terra pode ver o Sol mesmo quando 

esse está totalmente abaixo da linha do horizonte. 

II. Quando a luz passa do ar para a água, existe um ângulo de incidência para o qual ocorre a reflexão 

total. 

III. Quando uma onda sonora de frequência f passa do ar para a água, a sua frequência se altera. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, II e III. 

b) II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, apenas. 

 

Questão 41 - (UNIMONTES MG)  

   

Um raio de luz propagando-se em um meio transparente 1, cujo índice de refração é 1,5, atinge a superfície 

de um meio transparente 2, sofrendo reflexão e refração, como mostra a figura a seguir. 

 

Dados: 

sen30º = cos60º = 0,5 ; 

sen60º = cos30º = 0,87; 

sen45º = cos45º = 0,71; 

(velocidade da luz no meio1) 

c1 = 2,00 × 108 m/s 

 



 

 
 

A velocidade da luz, em m/s, no meio transparente 2, é, aproximadamente, 

 

a) 2,00 × 108. 

b) 2,84 × 108. 

c) 3,00 × 108. 

d) 1,50 × 108. 

 

Questão 42 - (UFSC)  

   

A mãe zelosa de um candidato, preocupada com o nervosismo do filho antes do vestibular, prepara uma 

receita caseira de “água com açúcar” para acalmá-lo. Sem querer, a mãe faz o filho relembrar alguns 

conceitos relacionados à luz, quando o mesmo observa a colher no copo com água, como mostrado na 

figura abaixo. 

 

 
 

Sobre o fenômeno apresentado na figura acima, é CORRETO afirmar que: 

 

01. a luz tem um comportamento somente de partícula. 

02. a velocidade da luz independe do meio em que se propaga. 

04. a colher parece quebrada, pois a direção da propagação da luz muda ao se propagar do ar para a água. 

08. a velocidade da luz na água e no ar é a mesma. 

16. a luz é refratada ao se propagar do ar para a água.  

 

Questão 43 - (UNCISAL)  

   

No fundo de uma piscina com água, há uma lâmpada que fica ligada durante a noite. Pode-se afirmar 

corretamente que 

 

a) se a piscina for suficientemente larga, a luz da lâmpada iluminará todo o ambiente externo. 

b) em hipótese alguma a luz da lâmpada sofrerá reflexão de volta para a água. 

c) todo raio luminoso proveniente da lâmpada emergirá para o ambiente externo. 

d) de qualquer lugar do ambiente externo, a lâmpada será visível, independentemente das dimensões da 

piscina. 

e) a região do ambiente externo a ser iluminada independe do volume de água dentro da piscina. 

 

 

 



 
 

TEXTO: 4 

 

Esta prova tem por finalidade verificar seus conhecimentos sobre as leis que regem a natureza. Interprete 

as questões do modo mais simples e usual. Não considere complicações adicionais por fatores não 

enunciados. Em caso de respostas numéricas, admita exatidão com um desvio inferior a 5 %. A aceleração 

da gravidade será considerada como g = 10 m/s². 

 

Questão 44 - (UPE)  

   

Um raio de luz monocromática propaga-se num vidro de índice de refração igual a 2  e incide num dioptro 

plano vidro-ar, sob ângulo de incidência igual a 60º. Considerando o índice de refração do ar igual a 1, a 

respeito desse fenômeno, pode-se concluir que ocorrerá 

 

2
2  45ºsen  :Dado(   

 

 
 

a) reflexão total. 

b) apenas reflexão.  

c) reflexão e refração.  

d) apenas refração. 

e) refração e reflexão total. 

 

Questão 45 - (UNIMONTES MG)  

   

Ao observar uma arruela, colocada no fundo de uma vasilha, sob um ângulo de 60º em relação à vertical, 

cheia com um líquido de índice de refração 1,74, a imagem da arruela sofre uma elevação aparente h. 

Determine, aproximadamente, a razão 
h

y
. 

0,5000,86660º

0,7070,70745º

0,8660,50030º

 Cos  Sen  

1 ar  do refração de  Índice

Dados




 

 

 



 

 
 

a) 0,707. 

b) 0,120. 

c) 0,866. 

d) 0,577. 

 

Questão 46 - (UNIFESP SP)  
   

Na figura, P representa um peixinho no interior de um aquário a 13 cm de profundidade em relação à superfície da água. Um garoto vê esse 
peixinho através da superfície livre do aquário, olhando de duas posições: O1 e O2. 

 
Sendo nágua = 1,3 o índice de refração da água, pode-se afirmar que o garoto vê o peixinho a uma profundidade de 
a) 10 cm, de ambas as posições. 
b) 17 cm, de ambas as posições. 

c) 10 cm em O1 e 17 cm em O2. 
d) 10 cm em O1 e a uma profundidade maior que 10 cm em O2. 
e) 10 cm em O1 e a uma profundidade menor que 10 cm em O2. 

 

Questão 47 - (UFGD)  

   

Um ponto luminoso, encontra-se imerso na água em uma piscina totalmente limpa, quando visto por um 

observador que esteja fora da piscina (no ar) e que olha com uma inclinação de 45º em relação ao eixo 

normal da superfície da água, é CORRETO afirmar que 

a) o ponto luminoso parecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está. 

b) o ponto luminoso parecerá mais próximo da superfície da água do que realmente está. 

c) o fato de a luz estar mudando de meio não interfere na percepção visual do observador. 

d) a luz não irá conseguir passar da água para o ar. 

e) o ponto luminoso não será percebido pelo observador. 

 

Questão 48 - (UESC BA)  

   

Com base nos conhecimentos sobre o fenômeno de refração da luz, analise as seguintes proposições. 

I. O feixe de luz que incide normalmente à superfície de separação entre dois meios homogêneos e 

transparentes é refletido integralmente para o mesmo meio. 

II. O fenômeno de refração luminosa é sempre caracterizado pelo desvio do feixe de luz. 

III. O índice de refração de um meio material depende da freqüência de luz monocromática que nele se 

propaga. 

IV. O gráfico do índice de refração n, em função da velocidade de propagação v, é representado por uma 

hipérbole eqüilátera. 

 

A alternativa em que todas as proposições são verdadeiras é a 



 
01. III e IV  

02. IV e I  

03. II e III  

04. II e IV 

05. I e II 

 

Questão 49 - (FGV)  

    

Em três experimentos distintos, um feixe de luz monocromática atinge a superfície de separação entre dois 

meios, segundo o mesmo ângulo θ. 

 
Sabendo que o índice de refração da luz desse feixe para o ar tem valor 1, e considerando que a reta 

tracejada é a normal à superfície de separação dos meios no ponto de incidência, pode-se concluir que: 

a) sen α = sen2 β. 

b) sen β = sen2 α. 

c) sen α = sen β × sen θ. 

d) sen β = sen α × sen θ. 

e) sen θ = sen α × sen β. 

 

 

Questão 50 - (UFLA MG)  

    

A figura ao lado mostra um raio de luz monocromática que passa do meio 1 para o meio 2 e sofre uma 

refração. 

 

 
 

Considerando i o ângulo de incidência e r o de refração, pode-se afirmar que: 

a) o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. 

b) o meio 1 é mais refringente do que o meio 2. 

c) a velocidade da luz no meio 2 é maior do que no meio 1. 

d) a velocidade da luz é igual em ambos os meios. 

e) o índice de refração n1 do meio 1 é maior do que o do meio 2 n2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GABARITO:  

 

1) Gab: A 

 

 

2) Gab: 14 

 

 

3) Gab:  

a) D  0,64m. A imagem final é 

direita em relação ao objeto. 

b) V’ = 100di  

D’  0,66 m 

 

 

4) Gab: A 

 

 

5) Gab: 04 

 

 

6) Gab: 05 

 

 

7) Gab: D 

 

 

8) Gab:  

a) A Lua deve se afastar da Terra 

de modo que os raios emitidos 

pelo Sol dentro dos ângulos 

AOA’ e BOB’, indicados na 

figura a seguir, atinjam o ponto 

O enquanto os raios emitidos 

dentro do ângulo A’OB’ 

continuem bloqueados pela 

Lua. 

 
b) d = 375  103 km 

 
 

 

9) Gab: B 

 

 

10) Gab: C 

 

 

11) Gab: D 

 

 

12) Gab: 22 

 

 

13) Gab: 03 

 

 

14) Gab: A 

 

 

15) Gab: E 

 

 

16) Gab: D 

 

 

17) Gab: C 

 

 

18) Gab: D 

 

 

19) Gab: A 

 

 

20) Gab: B 

 

 

21) Gab: D 

 

 

22) Gab: 15 

 

 

23) Gab: 15 

 

 

24) Gab: B 

 

 

25) Gab: D 

 

 

26) Gab: D 

 

 



 
27) Gab: D 

 

 

28) Gab: A 

 

 

29) Gab: E 

 

 

30) Gab: 08 

 

 

31) Gab: D 

 

 

32) Gab: C 

 

 

33) Gab: C 

 

 

34) Gab: C 

 

 

35) Gab: VVFVF 

 

 

36) Gab: A 

 

 

37) Gab:  

 = 36º 

 

 

38) Gab: C 

 

 

39) Gab: D 

 

 

40) Gab: D 

 

 

41) Gab: B 

 

 

42) Gab: 20 

 

 

43) Gab: A 

 

 

44) Gab: A 

 

 

45) Gab: D 

 

 

46) Gab: E 

 

 

47) Gab: B 

 

 

48) Gab: 01 

 

 

49) Gab: D 

 

 

50) Gab: A 

 

 

 


