
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA 

OLIMPO 2 ANO 
ERIKA BITTERMANN 

 
01. (UFES) Na propagação de uma onda há, necessariamente, transporte de  

a) massa e energia.  
b) quantidade de movimento e partículas.  
c) energia e quantidade de movimento.  
d) massa e partículas.  
e) partículas e vibrações. 

 
02. (UEL/PR) Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O 

diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. 
 

 
 
03. (UFSM/RS) A figura representa, esquematicamente, a quantidade absorvida (I) por certos tipos de 

vegetais, em função do comprimento de onda (λ) da radiação eletromagnética proveniente do Sol. 
 

 
A frequência, em Hz, que os seres humanos percebem como verde é cerca de  
a) 1,5 · 102  
b) 1,5 · 103  
c) 6 · 105  
d) 1,5 · 1011  
e) 6 · 1014 

 
04. (PUC/RJ) Um pulso com a forma mostrada na figura a seguir propaga-se com uma velocidade constante (v) 

ao longo de uma corda que tem a sua extremidade presa a uma parede.  
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Qual das opções melhor apresenta a forma que o pulso terá após refletir-se na extremidade fixa da corda? 
 

 
 
05. Um olho, em condições normais de funcionamento, consegue conjugar de um objeto real uma imagem 

nítida, real, invertida e menor que o objeto sobre a retina. A Figura 01 mostra a imagem de uma pessoa e 
as respectivas lentes que serão utilizadas para a confecção de óculos para corrigir suas ametropias. Na 
Figura 02, a imagem I é obtida com a utilização correta das lentes de correção, a imagem II e a imagem 
III representam reproduções das visões dos olhos sem a utilização das lentes. 

 
Entre as afirmativas abaixo, marque a que representa a relação correta. 
a) O olho esquerdo sofre de hipermetropia, e o olho direito, de miopia. A reprodução da visão desses 

olhos sem correção é respectivamente as imagens II e III. 
b) O olho esquerdo sofre de miopia, e o olho direito, de hipermetropia. A reprodução da visão desses 

olhos sem correção é respectivamente as imagens II e III. 
c) A imagem III é a reprodução da visão de uma pessoa hipermétrope sem correção, e a lente que deve 

ser utilizada para sua devida correção é a disposta no olho direito. 
d) A lente utilizada para a correção visual do olho esquerdo da pessoa é divergente, e a imagem vista por 

ele sem a lente de correção é a II. 
e) O olho direito da pessoa sofre de miopia, e a imagem vista por ele sem a lente de correção é a II. 

 
06. Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama a alguns dias de que não consegue enxergar o que 

sua professora escreve no quadro-negro, mesmo que ele se sente na primeira carteira. Ao levar seu filho 
ao oftalmologista, Renata teve a notícia de que o garoto tinha dificuldade de enxergar de perto. Assinale a 
alternativa que contém o nome do problema de visão e o tipo de lente que vai ajudar Pedro. 
a) Hipermetropia, lente esférica 
b) Presbiopia, lente convergente 
c) Miopia, lente convergente 
d) Hipermetropia, lente convergente 
e) Estrabismo, lente cilíndrica 
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07. Marque a alternativa correta a respeito dos problemas de visão. 
a) A miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de perto, e é corrigida por meio do uso de lentes 

convergentes. 
b) A hipermetropia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de perto, e é corrigida pelo uso de lentes 

divergentes. 
c) O glaucoma é caracterizado pela opacidade do cristalino. 
d) O astigmatismo pode ser corrigido com o uso de lentes prismáticas. 
e) A miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de longe, e é corrigida por meio do uso de lentes 

divergentes. 
 
08. 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. 
 
09. Uma lente convergente de pequena distância focal pode ser usada como lupa, ou lente de aumento, 

auxiliando, por exemplo, pessoas com deficiências visuais a lerem textos impressos em caracteres 
pequenos. Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, é correto afirmar que, para produzir uma 
imagem maior que o objeto, este deve ser: 

 
 
10. (CESGRANRIO) Um estudante deseja queimar uma folha de papel concentrando, com apenas uma lente, 

um feixe de luz solar na superfície da folha. Para tal ele dispõe de quatro lentes de vidro, cujos perfis são 
mostrados abaixo: 

 
Para conseguir o seu intento, o estudante poderá usar: 
a) somente I ou II. 
b) somente I ou III. 
c) somente I ou IV. 
d) somente II ou III. 
e) somente II ou IV. 

 


