
 

 

Tarefa 18 professor Marengão 
 

FRENTE C 
 
01. (UECE) Um raio de luz se propaga pelo ar e incide em uma lente convergente, paralelamente ao eixo 

principal, saindo pela face oposta da lente. Sobre o raio de luz após sair da lente, cuja espessura não é 
desprezível, é correto afirmar que  
a) sofreu duas refrações.  
b) sofreu uma refração seguida por uma difração.  
c) sofreu duas difrações.  
d) sofreu uma difração seguida por uma refração.  

 
02. (Mackenzie SP) Uma Lupa, também conhecida por microscópio simples, consiste de uma lente 

convergente. Considerando-se que as lentes abaixo ilustradas são constituídas de material cujo índice de 
refração absoluto é maior que o do meio que as envolve, as que podem ser usadas como lupa são 

 
a) L1 e L4 
b) L2 e L4 
c) L1 e L2 
d) L2 e L3 
e) L1 e L3 

 
03. (Emescam ES) Considere duas lentes de vidro, biconvexas, imersas em dois recipientes, contendo 

respectivamente dois líquidos diferentes com índices de refração nA e nB , como é mostrado na figura 
abaixo. Observando os trajetos dos raios luminosos, podemos concluir corretamente que: 

 
a) nA  nvidro  nB 

b) nA  nvidro  nB 
c) nA  nvidro   nB 

d) nA = nvidro  nB 
e) nA  nvidro  nB 

 
04. (UNCISAL) A figura representa duas lentes esféricas gaussianas, A e B, vistas de perfil. 

 
São feitas três afirmações. 
I. Se A e B forem feitas de cristal e estiverem no ar, a lente A será convergente e a lente B será 

divergente. 
II. Independentemente do material de que forem feitas e do meio em que estiverem imersas, A será 

convexo-côncava e B será côncavo-convexa. 
III. Independentemente da relação entre os índices de refração do material das lentes e do meio em que 

estiverem imersas, apenas a lente A funcionará como lupa. 
Está correto, apenas, o contido em 
a) I. 
b) I e II. 
c) II. 
d) II e III. 
e) III. 
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05. (Mackenzie SP) Na produção de um bloco de vidro flint, de índice de refração absoluto 1,7, ocorreu a 
formação de uma “bolha” de ar (índice de refração absoluto 1,0), com o formato de uma lente esférica 
biconvexa. Um feixe luminoso monocromático, paralelo, incide perpendicularmente à face A do bloco, 
conforme a figura ao lado, e, após passar pelo bloco e pela bolha, emerge pela face B. A figura que melhor 
representa o fenômeno é: 

 
 

a)     b)     c)  
 

d)     e)  
 
06. (IBMEC RJ) Cinco lentes de vidro são representadas, na figura abaixo.  

 
Dentre as lentes apresentadas indique quais poderão servir como lente de aumento, no ar. 
a) L1, L2 e L5  
b) L1, L4 e L5  
c) L2, L3 e L5  
d) L3, L4 e L5  
e) L2, L4 e L5 

 
07. (ACAFE SC) Um professor deseja ilustrar sua aula de ótica com exemplos do cotidiano. Nessa situação, 

assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
O Professor pode usar uma colher de aço inox polido como _________, e uma colher plástica transparente 
cheia d’água como ________. 
a) somente um espelho côncavo - lente convergente. 
b) espelho côncavo ou convexo - lente divergente. 
c) espelho côncavo ou convexo - lente convergente. 
d) somente espelho convexo - lente divergente. 

 
08. (UPE) Analise as proposições que se seguem: 

(2) Uma placa de vidro, ao ser imersa num líquido, deixa de ser vista. Isso é explicado pelo fato de o 
líquido e o vidro terem o mesmo índice de refração. 

(4) Nas lentes e nos espelhos, as imagens virtuais são sempre maiores do que o objeto. 
(6) Toda vez que a luz passar de um meio para outro de índice de refração diferente terá necessariamente 

de mudar de direção. 
(8) As lentes convergentes têm focos reais, e as divergentes, focos virtuais. 
(10) A luz, ao passar obliquamente de um meio transparente para outro, nos quais suas velocidades de 

propagação são diferentes, não sofre refração. 
 
A soma dos números entre parênteses que corresponde aos itens incorretos é igual a 
a) 4 
b) 6 
c) 20 
d) 10 
e) 16 



Exercícios Complementares 
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09. (UFAC) Um fabricante de dispositivos óticos precisa construir um aparelho que funcione dentro de um 
líquido que possui índice de refração nL. Para o funcionamento do equipamento, é necessário ter duas 
lentes esféricas: uma convergente e outra divergente. Para isso, se dispõe de dois tipos de materiais 
transparentes, os quais possuem índices de refração n1 e n2. Sabe-se que a relação entre todos os índices 
é n1<nL<n2 e que o fabricante ainda pode optar por duas geometrias, g1 e g2, mostradas na figura a 
seguir. 

 
Para saber quais lentes seriam usadas, cinco engenheiros responsáveis, utilizando a Lei de Snell, 
chegaram, separadamente, às seguintes conclusões: 
(I) O material de índice de refração n1 é útil para construir uma lente convergente de geometria g1. 
(II) O material de índice de refração n2 é útil para construir uma lente divergente de geometria g2. 
(III) O material de índice de refração n2 é útil para construir uma lente convergente e sua forma geométrica 

teria que ser do tipo g1. 
(IV) O material de índice de refração n1 é útil para construir uma lente convergente que tenha a forma g2. 
(V) O material de índice de refração n1 é útil para construir uma lente divergente de geometria g1. 
 
Para fabricar corretamente o dispositivo, deve-se levar em consideração que: 
a) (III) e (IV) estão incorretas. 
b) (II), (III) e (V) estão incorretas. 
c) (II), (III), (IV) e (V) estão corretas. 
d) As conclusões de todos os engenheiros estão incorretas. 
e) (I) e (II) estão corretas. 

 
10. (UFSC) Pedrinho, em uma aula de Física, apresenta um trabalho sobre ótica para o seu professor e 

colegas de classe. Para tal, ele montou um aparato, conforme a figura abaixo. 

 
Baseado nos princípios da ótica e no aparato da figura, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01. I é uma fonte de luz primária do tipo incandescente; II é uma lente côncavo-convexa que, quando 

colocada em um meio adequado, pode se tornar divergente; III é um prisma de reflexão total; IV é um 
espelho plano e V é um espelho côncavo.  

02. I está no foco da lente II; III é um prisma cujo índice de refração é maior que 1,0; em IV ocorre a 
reflexão especular e em V os raios incidentes são paralelos ao eixo principal do espelho côncavo. 

04. Para que ocorra a reflexão total em III, o índice de refração do prisma deve ser maior que o do meio 
em que está imerso e a luz deve ir do meio mais refringente para o menos refringente. 

08. As leis da reflexão são aplicadas somente em III e IV.  
16. As leis da refração são aplicadas somente em II e III.  
32. No aparato em questão, podemos afirmar que tanto a frequência como a velocidade da luz variam de 

acordo com o índice de refração do meio no qual o raio está se propagando. 
64. Ao afastar o espelho V da fonte de luz, na direção horizontal, a imagem conjugada por ele será real, 

invertida e menor. 


