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01. Considere um objeto de altura ho igual a 20 cm que encontra se a uma distância da lente de 30 cm. A 

imagem é virtual e possui uma altura hi de 4,0 cm. A partir dessas condições IDENTIFIQUE o tipo de lente 
considerada  e CALCULE a distância focal da mesma e a distância da imagem até a lente: 

 
02. Considere uma lente com duas faces esféricas: uma côncava de raio R1 = 20 cm e outra convexa de raio 

R2 = 10 cm. A lente possui índice de refração igual a 1,5 e está imersa no ar, cujo índice de refração vale 
1,0. Sabendo dessas informações, IDENTIFIQUE o tipo de lente considerada e CALCULE  a sua distância 
focal.  

 
03. Considere uma lente plano-côncava cujo índice de refração vale 1,5. Ela está imersa em um determinado 

meio, cujo índice de refração vale 2,0. Sabendo que o raio de curvatura da face côncava da lente vale 50 
cm, CALCULE a distância focal e IDENTIFIQUE a lente considerada. 

 
04. (PUC-MG) Na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa 

saúde visual, o cristalino funciona como uma lente: 
a) convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. 
b) convergente, formando imagens reais, direitas e diminuídas. 
c) divergente, formando imagens virtuais, invertidas e diminuídas. 
d) divergente, formando imagens reais, direitas e diminuídas. 
e) divergente, formando imagens reais, invertidas e de mesmo tamanho. 

 
05. Sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que: 

a) As imagens formadas por uma lente convergente têm sempre as mesmas características, 
independentemente da sua posição. 

b) As imagens formadas por uma lente divergente são sempre reais, invertidas e menores que o objeto; 
c) A imagem formada por uma lente sempre é maior que o objeto; 
d) As características da imagem de um objeto produzida por uma lente divergente dependem da posição 

desse objeto em relação à lente; 
e) As características da imagem formada por uma lente convergente dependem da posição em que o 

objeto localiza-se em relação a ela. 
 
06. (PUC-SP) Uma lente de vidro cujos bordos são mais espessos que a parte central: 

a) deve ser divergente 
b) deve ser convergente 
c) no ar, é sempre divergente 
d) mergulhada num líquido, torna-se divergente 
e) nunca é divergente 
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07. A figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica convergente e de distância focal 
igual a 10 cm. Determine a posição e o tipo da imagem formada do objeto. 

 
a) 2 cm, real 
b) 3 cm, real 
c) 5 cm, virtual 
d) 4 cm, virtual 
e) 10 cm, virtual. 

 
08. (UFRJ) É sabido que lentes descartáveis ou lentes usadas nos óculos tradicionais servem para corrigir 

dificuldades na formação de imagens no globo ocular e que desviam a trajetória inicial do feixe de luz 
incidente na direção da retina. Sendo assim, o fenômeno físico que está envolvido quando a luz atravessa 
as lentes é a: 
a) reflexão especular. 
b) difração luminosa. 
c) dispersão. 
d) difusão. 
e) refração luminosa. 

 
09. Uma lente esférica delgada pode ser convergente ou divergente. Essa propriedade óptica depende: 

a) somente do índice de refração do meio externo à lente. 
b) exclusivamente dos raios de curvatura das duas faces da lente. 
c) do formato da lente, do seu índice de refração e do índice de refração do meio em que ela se encontra. 
d) apenas da diferença entre o seu índice de refração e o índice de refração do meio. 
e) somente do comprimento de onda da luz incidente. 

 
10. (PUCC) Um objeto real está situado a 10 cm de uma lente delgada divergente de 10 cm de distância 

focal. A imagem desse objeto, conjugada por essa lente, é: 
a) virtual, localizada a 5,0 cm da lente; 
b) real, localizada a 10 cm da lente; 
c) imprópria, localizada no infinito; 
d) real, localizada a 20 cm de altura; 
e) virtual, localizada a 10 cm da lente. 


