
 

 

Lentes Esféricas 

01. Assinale a opção CORRETA: 
a) Uma lente esférica é a associação de dois dioptros esféricos. 
b) Na nomenclatura das lentes esféricas, menciona-se, em primeiro lugar, o nome da face de menor raio 

de curvatura. 
c) São lentes de bordas finas ou delgadas as lentes biconvexas, as lentes plano-convexas e as lentes 

côncavo-convexas. 

d) São lentes grossas ou espessas as lentes bicôncavas, as lentes plano-côncavas e as lentes convexo-
côncavas. 

 
02.  

 
A lente acima é: 
a) bicôncava. 

b) biconvexa. 

c) côncavo-convexa. 
d) convexo-côncava. 

 

03.  

 
A lente acima é: 
a) bicôncava. 
b) biconvexa. 

c) côncavo-convexa. 
d) convexo-côncava. 
 

04.  

 
 

A lente acima é: 
a) côncavo-plana. 
b) de borda fina. 

c) de borda delgada. 
d) plano-côncava. 
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05.  

 
 

A lente acima é: 

a) biconvexa. 
b) convexo-plana. 
c) de borda espessa. 
d) plano-convexa. 

 
06. Assinale a opção CORRETA: 

a) Uma lente biconvexa é sempre convergente. 

b) Uma lente biconvexa é sempre divergente. 
c) Uma lente bicôncava é convergente quando seu índice de refração é inferior ao do meio. 
d) Uma lente bicôncava é divergente quando seu índice de refração é inferior ao do meio. 

 
07. Assinale a opção CORRETA: 

a) Quando um raio de luz incide em uma lente convergente paralelamente ao eixo principal, ele se refrata 
convergindo para um ponto virtual do eixo principal chamado foco principal imagem da lente. 

b) Quando um raio de luz incide em uma lente divergente paralelamente ao eixo principal, ele se refrata 

convergindo para um ponto virtual do eixo principal chamado foco principal imagem da lente. 
c) Quando um raio de luz incide em uma lente convergente e é refratado paralelamente ao eixo principal, 

sua interseção com o eixo principal será o foco principal imagem. 
d) Quando um raio de luz incide em uma lente divergente e é refratado paralelamente ao eixo principal, a 

interseção de seu prolongamento com o eixo principal será o foco principal imagem. 

 
08. Assinale a opção ERRADA: 

a) A distância dos focos objeto e imagem ao centro óptico é a distância focal da lente. 
b) A vergência ou potência de uma lente é o inverso da distância focal e sua unidade é a dioptria, que 

equivale ao inverso do metro. 
c) Todo raio de luz que incide no centro óptico de uma lente se refrata sem sofrer desvio. 
d) Todo raio que incide na direção do ponto antiprincipal objeto é refratado na direção do foco principal 

imagem. 
 
09. Assinale a opção CORRETA: 

a) Se a lente é divergente, f>0. 
b) Se o objeto é real, o>0. 
c) Se a imagem é virtual, p’<0. 
d) Se a imagem está para baixo, A<0. 

 
10. A imagem que uma lente convergente gera a partir de um objeto real situado além do ponto antiprincipal 

objeto é: 

a) real, invertida e menor. 
b) real, invertida e maior. 
c) virtual, direita e maior. 

d) virtual, direita e menor. 
 
11. A imagem que uma lente convergente gera a partir de um objeto real situado no ponto antiprincipal objeto 

é: 

a) real, invertida e menor. 
b) real, invertida e igual. 
c) real, invertida e maior. 

d) virtual, direita e igual. 
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12. A imagem que uma lente convergente gera a partir de um objeto real situado entre o ponto antiprincipal 
objeto e o foco principal objeto é: 

a) real, invertida e menor. 
b) real, invertida e maior. 
c) virtual, direita e maior. 

d) virtual, direita e menor. 
 

13. A imagem que uma lente convergente gera a partir de um objeto real situado no foco principal objeto é: 

a) imprópria. 
b) real, invertida e menor. 
c) real, invertida e maior. 
d) virtual, direita e maior. 

 
14. A imagem que uma lente convergente gera a partir de um objeto real situado entre o foco principal objeto 

e o centro óptico é: 

a) real, invertida e menor. 
b) real, invertida e maior. 
c) virtual, direita e maior. 

d) virtual, direita e menor. 
 
15. A imagem que uma lente divergente gera a partir de um objeto real é sempre: 

a) real, invertida e menor. 

b) real, invertida e maior. 
c) virtual, direita e maior. 
d) virtual, direita e menor. 

 
16. Assinale a opção ERRADA: 

a) A imagem de um objeto real que se aproxima de uma lente convergente muda de real e invertida para 

virtual e direita quando ele passa pelo ponto antiprincipal objeto. 
b) Para um objeto real, toda imagem invertida é real. 
c) Para um objeto real, toda imagem direita é virtual. 

d) Uma lente convergente nunca gera imagem menor, direita e virtual a partir de um objeto real. 

 
17. A imagem que uma lente divergente gera a partir de um objeto real está sempre localizada entre: 

a) o infinito e o foco principal objeto. 

b) o foco principal objeto e o centro óptico. 
c) o centro óptico e o foco principal imagem. 
d) o foco principal imagem e o infinito. 

 
18. 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. 
 
19.  Considerando uma ente biconvexa cujas faces possuem o mesmo raio de curvatura, podemos afirmar que: 

a) o raio de curvatura das faces é sempre igual ao dobro da distância focal; 
b) o raio de curvatura é sempre igual à metade do recíproco de sua vergência; 
c) ela é sempre convergente, qualquer que seja o meio envolvente; 
d) ela só é convergente se o índice de refração do meio envolvente for maior que o do material da lente; 

e) ela só é convergente se o índice de refração do material da lente for maior que o do meio envolvente. 
 
20. Um objeto tem altura ho = 20 cm e está localizado a uma distância do = 30 cm de uma lente. Esse 

objeto produz uma imagem virtual de altura hi = 4,0 cm. A distância da imagem à lente, a distância focal e 
o tipo da lente são, respectivamente: 
a) 6,0 cm; 7,5 cm; convergente; 

b) 1,7 cm; 30 cm; divergente; 
c) 6,0 cm; -7,5 cm; divergente; 
d) 6,0 cm; 5,0 cm; divergente; 
e) 1,7 cm; -5,0 cm; convergente. 
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RESPOSTAS COMENTADAS 
 

01. c 
a) ERRADA. Uma lente esférica é a associação de dois dioptros, um esférico, e o outro, plano ou esférico. 
b) ERRADA. Na nomenclatura das lentes esféricas, menciona-se, em primeiro lugar, o nome da face de 

maior raio de curvatura. 

c) CERTA. 

d) ERRADA. São lentes de bordas grossas ou espessas as lentes bicôncavas, as lentes plano-côncavas e as 
lentes convexo-côncavas. 

 
02. c 

O maior raio de curvatura é o da direita (face côncava) e o menor é o da esquerda (face convexa). 

 
03. d 
 O maior raio de curvatura é o da esquerda (face convexa) e o menor é o da direita (face côncava). 
 

04. d 
A lente é de borda grossa ou espessa. O maior raio de curvatura (infinito) é o da esquerda (face plana) e o 
menor é o da direita (face côncava). 

 
05. d 

A lente é de borda fina ou delgada. O maior raio de curvatura (infinito) é o da direita (face plana) e o 

menor é o da esquerda (face convexa). 
 
06. c 

Uma lente biconvexa é convergente ou divergente conforme seu índice de refração seja maior ou menor 

que o do meio. 
 

Uma lente bicôncava é divergente ou convergente conforme seu índice de refração seja maior ou menor 

que o do meio. 
 

07. d 

a) ERRADA. O ponto é real. 
b) ERRADA. Divergindo de. 
c) ERRADA. Foco principal objeto. 
d) CERTA. 

 
08. e 

Todo raio que incide na direção do ponto antiprincipal objeto é refratado na direção do ponto antiprincipal 

imagem. 
 
09. c 

a) ERRADA. f<0. 
b) ERRADA. p>0. 
c) CERTA. 
d) ERRADA. i<0. Se o objeto e a imagem estiverem para baixo (o<0 e i<0), então A>0. 

 
10. a 

Sem perda de generalidade, seja p = 3f 

  

Como A<0, a imagem é invertida. 
Como a imagem é invertida, ela é real. 
Como , a imagem é menor. 

 
11. b 

p = 2f 

  

Como A<0, a imagem é invertida. 
Como a imagem é invertida, ela é real. 
Como , a imagem é igual. 

 
12. b 

Sem perda de generalidade, seja p = 1,5 f 

  

Como A<0, a imagem é invertida. 
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Como a imagem é invertida, ela é real. 
Como , a imagem é maior. 

 
13. a 

p=f 

  

Como A∞, a imagem é imprópria. 

 

14. c 
Sem perda de generalidade, seja p = 0,5 f 

  

Como A>0, a imagem é direita. 

Como a imagem é direita, ela é virtual. 
Como , a imagem é maior. 

 

15. d 
f<0 para lentes divergentes 

 e <1 

Como A>0, a imagem é direita. 
Como a imagem é direita, ela é virtual. 
Como A<1, a imagem é menor. 

 
16. a 

A imagem de um objeto real que se aproxima de uma lente convergente muda de real e invertida para 
virtual e direita quando ele passa pelo foco principal objeto. 

 
17. b 

  

  

Se p∞, p’  (foco principal objeto) 

Se p=0, p’0 (centro óptico) 

 

18. a 

 
 
P’= - 5 cm 

 
19. e 

Uma lente de bordas finas é convergente desde que imersa em um meio de menor índice de refreção.  
 

20. c 

 
 
p’ = - 6 cm  
 

 
 

f = -7,5 cm  
 

 

 


