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Lista de Exercícios 

Pré PAS II  
 

Professor: MARCUS VINÍCIUS 

Disciplina:FÍSICA  Assunto: INSTRUMENTOS ÓPTICOS 

 

1. O instrumento ótico representado na figura ao abaixo é um: 

 

 

a) microscópio. 

b) lupa. 

c) telescópio. 

d) projetor. 

2. O esquema abaixo mostra a trajetória de dois raios luminosos no interior 

de um microscópio. 

 

 

Nesse esquema, os pontos A, B e C podem ser classificados como OBJETO 

ou IMAGEM (real ou virtual) em relação a lente objetiva (L1) ou à lente 

ocular (L2). Assinale a opção que apresenta a classificação correta: 

a) A é objeto virtual em relação a L1. 

b) B é imagem virtual em relação a L1. 

c) B é objeto real em relação a L1. 

d) C é imagem virtual em relação a L2. 

e) C é objeto real em relação a L2. 
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3. Os conceitos empregados no desenvolvimento de óculos, espelhos 

retrovisores, fibras óticas, células fotoelétricas e lâmpadas são, 

respectivamente, 

a) refração da luz, reflexão da luz, absorção da luz, produção da luz e 

reflexão total da luz. 

b) reflexão da luz, refração da luz, absorção da luz, produção da luz e 

reflexão total da luz. 

c) absorção da luz, reflexão total da luz, refração da luz, produção da luz 

e reflexão da luz. 

d) refração da luz, reflexão da luz, reflexão total da luz, absorção da luz 

e produção da luz. 

e) absorção da luz, refração da luz, produção da luz, reflexão da luz e 

reflexão total da luz. 

4. A figura mostra um esquema simplificado de um projetor; a luz projeta o 

desenho de uma seta horizontal de comprimento  o = 2,0 cm em um 

espelho plano, que a reflete ao longo do eixo de uma lente vertical; a lente 

projeta na tela vertical a sombra ampliada e nítida de uma seta de 

comprimento i = 8,0 cm. Note bem que a seta aponta para a esquerda, 

que sua imagem ampliada na tela aponta para cima, e que a tela encontra-

se a 2,0 m de distância da lente. 
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Determine se a lente é convergente ou divergente e calcule sua distância 

focal. Justifique sua resposta. 
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5. Uma pessoa deseja fotografar um objeto cuja altura é dois metros e, para 

isso, ela dispõe de uma câmara fotográfica de 3,5 cm de profundidade 

(distância da lente ao filme) e que permite uma imagem de 2,5 cm de 

altura (no filme). A mínima distância em que ela deve ficar é: 

a) 1,8m 

b) 2,0m 

c) 2,5m 

d) 2,8m 

e) 3,5m 

6. Dois estudantes se propõem a construir cada um deles uma câmara 

fotográfica simples, usando uma lente convergente como objetiva e 

colocando-a numa caixa fechada de modo que o filme esteja no plano focal 

da lente. O estudante A utilizou uma lente de distância focal igual a 4,0 cm 

e o estudante B uma lente de distância focal igual a 10,0 cm. Ambos foram 

testar suas câmaras fotografando um objeto situado a 1,0 m de distância 

das respectivas objetivas. Desprezando-se todos os outros efeitos (tais 

como aberrações das lentes), julgue os itens que se seguem. 

1. que a foto do estudante A estava mais “em foco” que a do estudante 

B. 

2. que ambas estavam igualmente “em foco”. 

3. que as imagens sempre estavam entre o filme e a lente. 

 

7. Uma lupa, quando produz uma imagem a 30 cm da lente, para fornecer 

uma capacidade de aumento de 16 vezes deve ter sua distância focal de: 

a) 2,0cm 

b) 2,5cm 

c) 3,0cm 

d) 3,5cm 

e) 4,0cm 

8. Uma máquina fotográfica simples de 3,0cm de profundidade permite fotos 

de 2,0cm de altura para objetos cuja altura seja de 1,0m, quando 

colocados a determinada distância D. Determine: 

a) o tipo de lente dessa máquina. 

b) a distância D. 

9. O microscópio é constituído de dois sistemas de lentes que funcionam, 

basicamente, como se fossem duas lentes apenas. A lente que fica mais 

próxima do objeto é denominada objetiva, e aquela que amplia a imagem 

fornecida pela objetiva é denominada ocular. 

a) A objetiva é convergente ou divergente? A ocular é convergente ou 

divergente? 
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b) A imagem final, observada pelo usuário, é real oi virtual? 

10.Assinale a alternativa correspondente ao instrumento óptico que, nas 

condições normais de uso, fornece imagem virtual. 

a) Projetor de slides. 

b) Projetor de cinema. 

c) Cristalino do olho humano. 

d) Câmara fotográfica comum 

e) Lente de aumento (lupa) 

11.Uma lente é utilizada para projetar em uma parede a imagem de um slide, 

ampliada 4 vezes em relação ao tamanho original do slide. A distância 

entre a lente e a parede é de 2,0m. 

O tipo de lente utilizado e o módulo de sua distância focal são, 

respectivamente: 

a) divergente, 2,0m 

b) convergente, 40cm 

c) divergente, 40 cm 

d) divergente, 25cm 

e) convergente, 25cm 

12.Um telescópio astronômico tipo refrator é provido de uma objetiva de 1000 

mm de distância focal. Para que o seu aumento angular seja de 

aproximadamente 50 vezes, a distância focal da ocular deverá ser de 

a) 10 mm 

b) 20 mm 

c) 25 mm 

d) 50 mm 

e) 150 mm 

GABARITO 

1. C 

2. D 

3. D 

4. A lente é convergente (imagem  real e invertida). A distância focal é de 

0,40 m. 

5. D 

6. V, F, F 

7. A 

8.  
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a) convergente;  

b) 1,5m 

9.  

a) ambas são convergentes;  

b) virtual 

10. E 

11. B 

12. B 

 

 


