
 

 

Tarefa 12 professor Marengão 
 

FRENTE C 
 
01. (Mackenzie SP/2019) O espelho bucal, utilizado por dentistas, é um instrumento que pode ser feito 

com um espelho plano ou esférico. 

 
Foto: Matthew Henry 

 
Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar um espelho bucal 
a) côncavo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. 
b) côncavo, sendo colocado a uma distância do dente entre o foco e o centro de curvatura. 
c) convexo, sendo colocado a uma distância do dente entre o foco e o centro de curvatura. 
d) plano. 
e) convexo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. 

 
02. (UEPG PR/2019) Um objeto real se encontra a uma distância D de um espelho côncavo e a uma 

distância 3 D da sua imagem produzida pelo espelho.  
Considerando que o objeto encontra-se situado entre o foco e o espelho, assinale o que for correto. 
01. A imagem do objeto é direita. 
02. Se o objeto estiver posicionado no centro óptico, a distância da imagem ao espelho será 4 D. 
04. A distância focal do espelho é 2 D. 
08. O tamanho da imagem é três vezes maior que o objeto. 
16. A distância entre o foco e a imagem é 4 D. 

 
03. (UNIOESTE PR/2018) Considere um espelho esférico, côncavo e Gaussiano com raio de curvatura R = 

40 cm. Um objeto se desloca ao longo do eixo principal que passa pelo vértice do espelho, se afastando do 
mesmo com velocidade constante de 5,0 cm/s. No instante t = 0 s, o objeto se encontra a 60 cm de 
distância do vértice do espelho. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o instante no qual a 
imagem do objeto se aproximou 5,0 cm do vértice do espelho. 

 
a) 2,0 s 
b) 4,0 s 
c) 6,0 s 
d) 8,0 s 
e) 10,0 s 
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04. (Faculdade Guanambi BA/2018) Inúmeros fenômenos naturais, tais como as miragens, o arco íris e 
a aurora boreal seriam difíceis de explicar sem a óptica. Alguns exemplos de aplicação da óptica são os 
óculos, as câmeras fotográficas, além das importantes aplicações na medicina e na biologia, desde o 
funcionamento do olho até sua utilização para melhorar e facilitar a vida humana. 
Considere um objeto real colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo a uma distância de 6,0 cm 
de seu vértice. 
Se a imagem formada do objeto pelo espelho é real e situada a 18,0 cm do seu vértice, então o raio de 
curvatura desse espelho, em cm, é igual a 
01. 9,0 
02. 6,8 
03. 5,7 
04. 4,5 
05. 3,4 

 
05. (UNEB BA/2018) A óptica estuda a luz e os fenômenos luminosos a partir de princípios básicos sobre a 

reflexão, a refração, a difração e a interação da luz com os objetos, explicando as causas dos defeitos da 
visão, a projeção de imagens, o funcionamento de espelhos e lentes, a estrutura do átomo, entre outros 
fenômenos físicos. 
Considerando-se um objeto de tamanho igual a 8,0 cm, colocado a 30,0 cm de um espelho esférico 
convexo, de raio de curvatura igual a 20,0 cm, é correto afirmar que a imagem formada desse objeto pelo 
espelho tem um tamanho, em cm, igual a 
01. 0,3 
02. 1,0 
03. 2,0 
04. 3,0 
05. 4,0 

 
06. (UNEB BA/2017) As superfícies dos elementos empregados nos instrumentos ópticos são quase 

exclusivamente planas ou esféricas, sendo a razão para isso de ordem prática, pois é muito mais fácil 
fabricar superfícies planas ou esféricas do que qualquer outra superfície. A figura representa um espelho 
esférico côncavo de raio de curvatura igual a 8,0 cm. 

 
Considerando-se um objeto de 5,0 cm de altura, localizado a 12,0 cm desse espelho, é correto afirmar que 
a imagem fornecida por esse espelho apresenta uma altura, em cm, igual a 
01. 1,7 
02. 1,9 
03. 2,1 
04. 2,3 
05. 2,5 

 
07. (ESPCEX/2018) Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela 

observou que, quando o seu rosto está a 30 cm do espelho, a sua imagem é direita e três vezes maior do 
que o tamanho do rosto. 
O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são, respectivamente, 
a) côncavo e maior do que 60 cm. 
b) convexo e maior do que 60 cm. 
c) côncavo e igual a 30 cm. 
d) côncavo e menor do que 30 cm. 
e) convexo e menor do que 30 cm. 

 
08. (UDESC/2017) Um lápis foi colocado a 30,0 cm diante de um espelho esférico convexo de distância focal 

igual a 50,0 cm, perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10,0 cm de comprimento. Com base 
nestas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são, respectivamente: 
a) 75,0 cm  e  –25,0 cm 
b) 18,75 mm  e  –6,25 mm 
c) –75,0 cm  e  25,0 cm 
d) 75,0 cm  e  6,25 cm 
e) –18,75 cm  e  6,25 cm 
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09. (UEM PR/2017) Em um anteparo a 40 cm de um espelho esférico, forma-se a imagem de um objeto 
real situado a 10 cm do espelho. Suponha que o objeto real tenha 2 cm de altura e assinale o que for 
correto. 
01. O espelho em questão é convexo. 
02. A distância focal é de 8 cm. 
04. O raio de curvatura do espelho mede a metade da distância focal. 
08. A imagem no anteparo mede 10 cm de altura. 
16. Se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido em uma direção que passa pelo 

foco. 
 
10. (UESB BA/2017) O espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico, 

e as características das imagens formadas são modificadas a depender da posição do objeto na frente do 
espelho. 
Considerando-se um objeto de 5,6 cm de altura colocado a uma distância de 70,0 cm de um espelho 
produzindo uma imagem real de 2,24 cm de altura, o raio de curvatura do espelho, em cm, é igual a 
01. 40 
02. 32 
03. 28 
04. 25 
05. 20 


