
 

 

LISTA DE QUARENTENA DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS 
E ÓPTICA DA VISÃO 

Botelho 
 

01. Com relação aos instrumentos ópticos, marque a 
alternativa ERRADA: 
a) Os instrumentos ópticos são sistemas ópticos 

que facilitam a observação de imagens. 
b) Os instrumentos ópticos podem ser divididos 

em instrumentos de projeção (subjetivos) e 
instrumentos de observação (objetivos). 

c) Os instrumentos ópticos de projeção formam 
imagens reais que podem ser projetadas em 
anteparos. 

d) Os instrumentos ópticos de observação 
formam imagens virtuais que só podem ser 
vistas no próprio instrumento. 

 
02. NÃO é instrumento óptico de projeção: 

a) Câmera fotográfica. 
b) Filmadora. 
c) Projetor multimídia. 
d) Telescópio. 

 
03. NÃO é instrumento óptico de observação: 

a) Filmadora. 
b) Luneta. 
c) Lupa. 
d) Microscópio. 

 
04. Nas câmeras fotográficas, o elemento que regula 

o diâmetro do orifício através do qual a luz 
penetra na câmera é o: 
a) CCD. 
b) Diafragma. 
c) Obturador. 
d) Pentaprisma. 

 
05. Nas câmeras fotográficas, o elemento que regula 

o intervalo de tempo de exposição do filme ou do 
sensor à luz é o: 
a) CCD. 
b) Diafragma. 
c) Obturador. 
d) Pentaprisma. 

 
06. Sobre as câmeras fotográficas SLR (Single Lens 

Reflex), marque a opção CERTA: 
a) A imagem que o fotógrafo visualiza não é a 

imagem captada pelo sistema de lentes. 
b) Atrás do sistema de lentes, há um espelho 

refletor que fica inclinado de 45º quando o 
obturador se abre. 

c) O pentaprisma recebe a luz vinda do espelho 
refletor e direciona-a ao visor para que o 
fotógrafo visualize a imagem. 

d) A imagem enviada ao visor não é 
interrompida quando o disparador é 
acionado. 

 

07. A respeito das câmeras fotográficas, assinale a 
afirmação CORRETA: 
a) O diafragma abre-se mais em f/8 do que em 

f/4. 
b) A fotografia é mais escura com um tempo de 

exposição de 1/125 s do que com um tempo 
de exposição de 1/500 s. 

c) Para uma correta exposição, uma maior 
velocidade do obturador (isto é, um menor 
tempo de exposição) deve ser compensada 
com uma menor abertura do diafragma. 

d) A velocidade do obturador tem grande 
impacto sobre a aparência de objetos em 
movimento. 

 
08. Nas câmeras fotográficas, as lentes objetivas que 

possuem grandes distâncias focais e fornecem 
pequeno ângulo de visão, usadas para fotografar 
objetos distantes, são do tipo: 
a) Grande Angular. 
b) Macro. 
c) Normal. 
d) Teleobjetiva. 

 
09. Uma lupa: 

a) é formada por uma lente bicôncava, de 
bordas espessas e divergente. 

b) conjuga uma imagem maior, direita e real. 
c) possui aumento angular dado pela razão 

entre o ângulo subtendido pelo objeto 
situado no ponto próximo sem a lupa e o 
ângulo subtendido pelo objeto com a lupa. 

d) possui aumento angular aproximado de 
25cm/f, onde 25 cm é o valor típico da 
distância mínima de visão distinta (ponto 
próximo) e f é a distância focal, se o objeto 
estiver no foco da lupa. 

 
10. Um microscópio composto: 

a) possui duas lentes convergentes: uma 
próxima do observador, chamada objetiva, e 
outra próxima do objeto, chamada ocular. 

b) possui lente objetiva com distância focal 
menor (da ordem de milímetros) e lente 
ocular com distância focal maior (da ordem 
de centímetros). 

c) fornece imagem maior, direita e virtual. 
d) é projetado de modo que, para um objeto 

situado além do foco da lente objetiva, esta 
forneça uma imagem situada exatamente no 
foco da lente ocular. 

 
11. Sobre os telescópios refrativos, marque a opção 

ERRADA: 
a) São formados por duas lentes convergentes: 

a objetiva, com distância focal maior, da 
ordem de metros, e a ocular, com distância 
focal menor. 

b) Como os objetos a serem observados estão 
a grandes distâncias da Terra, pode-se 
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considerar que a imagem da objetiva seja 
invertida, real e situada em seu foco 
imagem. 

c) Para maximizar a ampliação, a imagem final 
deveria estar no infinito, razão por que o 
foco imagem da objetiva deve coincidir com 
o foco objeto da ocular. 

d) O aumento angular é dado pela razão entre 
as distâncias focais da ocular e da objetiva. 

 
12. O valor típico da distância mínima de visão 

distinta do olho humano é: 
a) 15 cm. 
b) 20 cm. 
c) 25 cm. 
d) 30 cm. 

 
13. A distância típica do ponto remoto ao olho é: 

a) 15 cm. 
b) 20 cm. 
c) 25 cm. 
d) infinita. 

 
14. Sendo PP a distância mínima de visão distinta 

(ponto próximo) e PR a distância máxima de 
visão distinta (ponto remoto), a amplitude de 
acomodação (variação da vergência do cristalino) 
é definida como: 
a) 1/PP – 1/PR. 
b) 1/PR – 1/PP. 
c) PR-PP. 
d) 1/(PR-PP). 

 
15. Com relação à miopia, podemos afirmar que: 

a) o observador não consegue ver nitidamente 
objetos próximos. 

b) o globo ocular se achata, de modo semelhante 
a uma elipse com eixo maior vertical. 

c) as imagens se formam atrás da retina. 
d) o ponto próximo fica mais próximo do que o 

normal e o ponto remoto fica a uma 
distância finita. 

 
16. Ainda com relação à miopia, podemos dizer que: 

a) pode ser corrigida com lentes convergentes. 
b) pode ser corrigida com uma lente que 

fornece, para um objeto situado no ponto 
próximo normal, uma imagem sobre o ponto 
próximo do míope. 

c) pode ser corrigida com uma lente que 
fornece, para objetos muito distantes, uma 
imagem situada no ponto remoto do míope. 

d) só pode ser corrigida cirurgicamente. 
 
17. Um míope tem ponto próximo a 20 cm e ponto 

remoto a 1 m. Que lente ele deve usar? 
a) Convergente de 1 dioptria. 
b) Convergente de 5 dioptrias. 
c) Divergente de 1 dioptria. 
d) Divergente de 5 dioptrias. 

 
18. Com relação à hipermetropia, podemos afirmar 

que: 
a) o observador enxerga mal de longe. 
b) o olho se alonga, assumindo o formato de 

uma elipse com eixo maior horizontal. 

c) as imagens se formam na frente da retina. 
d) o ponto próximo fica mais longe do que o 

normal e o ponto remoto continua no 
infinito. 

 
19. Ainda com relação à hipermetropia, podemos 

dizer que: 
a) pode ser corrigida com lentes divergentes. 
b) pode ser corrigida com uma lente que 

fornece, para um objeto situado no ponto 
próximo normal, uma imagem sobre o ponto 
próximo do hipermetrope. 

c) pode ser corrigida com uma lente que 
fornece, para objetos muito distantes, uma 
imagem situada no ponto próximo do 
hipermetrope. 

d) é corrigida com uma lente que fornece, para 
objetos muito distantes, uma imagem 
situada no ponto remoto do hipermetrope. 

 
20. Um hipermetrope tem ponto próximo a 1 m. Que 

lente ele deve usar? 
a) Convergente de 1 dioptria. 
b) Convergente de 3 dioptrias. 
c) Divergente de 1 dioptria. 
d) Divergente de 3 dioptrias. 

 
RESPOSTAS 

 
01. B    02. D 
 
03. A    04. B 
 
05. C    06. C 
 
07. D    08. D 
 
09. D    10. B 
 
11. D    12. C 
 
13. D    14. A 
 
15. D    16. C 
 
17. D    18. D 
 
19. B    20. B 
 


