
 

 

ÓPTICA DA VISÃO 
 
01. Durante uma consulta ao seu médico oftalmologista, um estudante obteve uma receita com as 

especificações dos óculos que ele deve usar para corrigir seus defeitos de visão. Os dados da receita estão 
apresentados no quadro abaixo. 

 

 
 

Em suas aulas de física, ele havia aprendido como se formam as imagens no olho hipermétrope e no 
míope, as quais estão representadas nas Figuras I e II abaixo. 

 

 
 

Sabendo que a dioptria, D, popularmente conhecida como “grau da lente”, é determinada pelo inverso da 

distância focal f(m), medida em metros, isto é, 1D
f(m)

 , é correto afirmar que o estudante é  

 
a) hipermétrope, e as lentes de seus óculos devem ter distância focal igual a 0,5 m.  
b) hipermétrope, e as lentes de seus óculos devem ter distância focal igual a 2,0 m.  
c) míope, e as lentes de seus óculos devem ter distância focal igual a 0,5 m.  
d) míope, e as lentes de seus óculos devem ter distância focal igual a 2,0 m. 

 
02. Um indivíduo que possui o olho sadio é capaz de enxergar, com nitidez, objetos que estão a uma distância 

mínima de 25 cm do olho. A essa distância, é dado o nome de ponto próximo. A presbiopia, ou "vista 
cansada", é um defeito da visão que, em geral, aparece em pessoas com mais de 40 anos, devido a uma 
falha na acomodação da visão para perto. Dessa forma, o olho passa a ter um ponto próximo mais distante 
que o normal. Um …a das maneiras de correção é o uso de óculos com lentes divergentes apropriadas. 
Uma pessoa, cujo único defeito na sua visão é a vista cansada, possui o ponto próximo distante de 50 cm. 
Determine a dioptria (graus) da lente adequada para corrigir esse defeito na visão. 
a) 4. 
b) 6. 
c) 3. 
d) 2. 

 
03. Sobre o olho humano, assinale o que for correto. 

01. O ponto próximo para um olho normal está situado no infinito. 
02. A esclerótica é transparente. 
04. A variação dos raios de curvatura do cristalino, devido à ação dos músculos ciliares, constitui a 

acomodação. 
08. A miopia decorre de um achatamento do globo ocular ou da escassa convergência do cristalino. 
16. A miopia é corrigida com o auxílio de lentes convergentes. 
32. A hipermetropia é corrigida com o auxílio de lentes divergentes. 
64. Para um olho normal, a imagem de um objeto situado no infinito se forma sobre a retina. 
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04. Nos olhos das pessoas míopes, um objeto localizado muito longe, isto é, no infinito, é focalizado antes da 
retina. A medida que o objeto se aproxima, o ponto de focalização se afasta até cair sobre a retina. A partir 
deste ponto, o míope enxerga bem. A dioptria D, ou “grau”, de uma lente é definida como 1

distância focalD   e 1 
grau = 1m–1. Considere uma pessoa míope que só enxerga bem objetos mais próximos do que 0,40m de 
seus olhos. 
a) Faça um esquema mostrando como uma lente bem próxima dos olhos pode fazer com que um objeto 

no infinito pareça estar a 40 cm do olho. 
b) Qual a vergência dessa lente? 
c) Até que distância uma pessoa míope que usa óculos de “4,0 graus” pode enxergar bem sem os óculos? 

 
05. Assinale o que for correto. 

01. Das frequências da luz visível que incide em um corpo iluminado, a parte refletida é que promove a 
sensação na retina do olho humano. Essa parte corresponde à cor desse corpo. 

02. A cor dos olhos humanos é o resultado da dispersão da luz visível pela íris, local onde se encontra a 
melanina. 

04. A miopia é causada pelo alongamento do globo ocular, que leva a uma excessiva curvatura da córnea. 
08. A hipermetropia é corrigida com o uso de lentes divergentes, as quais direcionam os raios de luz 

formadores da imagem para que sejam focalizados no cristalino. 
16. Os bastonetes da retina do olho humano são células fotorreceptoras capazes de distinguir cores. 

 
06. O olho humano é uma estrutura biológica bem complexa, mas seu funcionamento pode ser entendido com 

base em conceitos de óptica geométrica. Em uma representação esquemática simplificada da estrutura do 
olho, como mostrado na figura abaixo, é indicado que a imagem forma-se sobre a retina a 15 mm do 
centro do cristalino, que é considerado como uma lente convergente. Considerando-se que um objeto 
encontra-se a 25 cm de distância do olho, qual será a distância focal da lente convergente do cristalino 
para que a imagem se forme sobre a retina? A imagem será direita ou invertida? A imagem será real ou 
virtual? Assinale a afirmativa CORRETA. 

 

 
 Disponível em: <http://www.sofisica.com.br/conteudos/Otica/ 

Instrumentosoticos/imagens/olho_reduzido.jpg>. Acesso em: 20 abr. 2012. 
 

a) A distância focal será de 12,2 mm. Será real e invertida. 
b) A distância focal será de 13,3 mm. Será virtual e direita. 
c) A distância focal será de 14,1 mm. Será real e invertida. 
d) A distância focal será de 15,0 mm. Será real e direita. 
e) A distância focal será de 15,0 mm. Será real e invertida. 

 
07. Cansado, depois de um longo tempo trabalhando diante de seu computador, Sr. Juca fez uma pausa, tirou 

seus óculos da face e pecebeu que conseguia projetar uma imagem nítida da tela de seu monitor em uma 
parede vertical branca a 2 m das lentes de seus óculos, colocando uma das lentes a 50 cm da tela do 
monitor. Sabendo-se que a lente com a qual Sr. Juca projetou a imagem na parede é esférica, pode-se 
afirmar que ela é utilizada por ele para corrigir 
a) miopia, e tem vergência de módulo 0,4 di. 
b) miopia, e tem vergência de módulo 2,5 di. 
c) presbiopia, e tem vergência de módulo 2,0 di. 
d) hipermetropia, e tem vergência de módulo 0,4 di. 
e) hipermetropia, e tem vergência de módulo 2,5 di. 

 
08. A convergência (C) de uma lente indica sua capacidade em desviar raios luminosos e está relacionada com 

a sua distância focal por C=1/f. No SI, a unidade de convergência é a dioptria (di) e a de distância é o 
metro. Para um olho humano normal, a convergência é variável, o que permite observar objetos desde 25 
cm (objeto no ponto próximo) até grandes distâncias (objeto no infinito). A este intervalo de convergência, 
convergência do ponto próximo menos a convergência do ponto distante, dá-se o nome de “acomodação 
visual”. Considerando um olho normal em que a retina está localizada a uma profundidade de 2 cm do 
cristalino, determine a acomodação visual. 
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09. 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 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 10, 11 
  

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). 
 
10.  

 
A figura representa o esquema de um objeto a uma distância qualquer p da lente L e sua respectiva 
imagem conjugada sobre a retina. 
Sabendo-se que o ponto remoto, a máxima distância de visão distinta que uma pessoa pode ter, é igual a 
25,0cm, a amplitude de acomodação visual é igual, em di, a 
01. 1  
02. 2  
03. 3 
04. 4 
05. 5 

 
11. 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. 

 
12. 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. 
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III. Um dos problemas de visão humana é a miopia. No olho míope, a imagem de um objeto distante 
forma-se depois da retina. Para corrigir tal defeito, utiliza-se 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. 

 
13. Na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente: 

a) convergente, formando imagens reais, diretas e diminuídas. 
b) divergente, formando imagens reais, diretas e diminuídas. 
c) convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. 
d) divergente, formando imagens virtuais, diretas e ampliadas. 
e) convergente, formando imagens virtuais, invertidas e diminuídas. 

 
14. O ponto remoto corresponde à maior distância que pode ser focalizada na retina. Para um olho míope, o 

ponto remoto, que normalmente está no infinito, fica bem próximo dos olhos. 
a) Que tipo de lente o míope deve usar para corrigir o defeito? 
b) Qual a distância focal de uma lente para corrigir a miopia de uma pessoa cujo ponto remoto se 

encontra a 20 cm do olho? 
 
15. 

... 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. 

 
16. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais 

moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso 
de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale 
a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. 
a) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a aumentar a 

distância focal da lente efetiva do olho. 
b) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a aumentar a 

distância focal da lente efetiva do olho. 
c) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância 

focal da lente efetiva do olho. 
d) Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa a diminuir a distância 

focal da lente efetiva do olho. 
 
17. Ao realizar exames oftamológicos, em um ambiente pouco iluminado, os jovens J1 e J2 descobriram que o 

diâmetro do corpo vítreo de seus olhos é de 18 mm. Nesse exame, descobriu-se que, para J1, as imagens 
dos objetos são formadas 13 mm após o cristalino, enquanto, para J2, o diagnóstico atestou que ele não 
visualiza nitidamente objetos a 25 cm do olho. Conforme o exposto, quais são, respectivamente, os tipos 
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de lentes corretivas que J1 e J2 devem utilizar e quais células responderam mais eficientemente ao 
estímulo luminoso? 
a) Divergente e convergente, e bastonetes na córnea. 
b) Divergente e divergente, e bastonetes na retina. 
c) Convergente e divergente, e cones na córnea. 
d) Divergente e divergente, e cones na retina. 
e) Divergente e convergente, e bastonetes na retina. 

 
18. Anableps, um animal aquático, possui a capacidade incomum de ver acima e abaixo da superfície da água 

simultaneamente. O seu olho é adaptado para essa finalidade e funciona como dois olhos em um único 
globo ocular, cujo corte transversal é mostrado a seguir. 

 

 
Que adaptação física ocorrida no olho desse animal aquático explica o fenômeno relatado? 
a) O achatamento da córnea. 
b) A duplicidade da córnea. 
c) A circularidade do cristalino. 
d) A curvatura da retina. 
e) O achatamento do cristalino. 

 
GABARITOS 
 
01. A    02. D    03. 68 
 
04.  

a) 

///// ///// ///

.
imagem
retiniana

Retina

Objeto
impróprio( )

Ponto
remoto

d   = 0,40m

Lente
corretiva
divergente

PR

Cristalino

 
b) –2,5 di 
c) 25cm 

 
05. 07    06. C    07. E    08. 4 di    09. D 
 
10. 04    11. 04    12. B    13. C 
 
14.  

a) divergente;  b) f = –20 cm 
 
15. B    16. A    17. E    18. E 
 
 


