
 

EXERCÍCIOS – 3º COLEGIAL  FÍSICA – RAUSSON  

 

 

 

01. (Mack-SP) A imagem de um objeto que está a 40 cm de um espelho 

esférico côncavo tem a mesma altura do objeto. Colocando o objeto a 

grande distância do espelho, sua imagem estará a: 

 

a) 60 cm do espelho.  

b) 50 cm do espelho.  

c) 40 cm do espelho.  

d) 30 cm do espelho. 

e) 20 cm do espelho. 

 

02. Diante de uma bola de Natal que tem a superfície externa espelhada, 

um observador dispõe um lápis, que é aproximado e afastado da 

superfície refletora. A respeito da imagem que a bola conjuga ao lápis, 

podemos afirmar que: 

 

a) é virtual, direita e reduzida, qualquer que seja a posição do lápis; 

b) pode ser real ou virtual, dependendo da posição do lápis; 

c) é real, invertida e aumentada, qualquer que seja a posição do lápis; 

d) é simétrica do lápis em relação à superfície refletora; 

e) nenhuma proposição anterior é correta. 

 

03. Um homem situado a 2,0 m do vértice de um espelho esférico visa 

sua imagem direita e ampliada três vezes. Determine: 

a) a distância focal do espelho; 

b) sua natureza (côncavo ou convexo). 

 

04. Um espelho esférico côncavo tem raio de curvatura igual a 80 cm. 

Um objeto retilíneo, de 2,0 cm de altura, é colocado 

perpendicularmente ao eixo principal do espelho, a 120 cm do vértice. 

 

Essa posição resulta em uma imagem: 

 

a) real e invertida de 1,0 cm de altura e a 60 cm do espelho. 

b) virtual e direita de 1,0 cm de altura e a 10 cm do espelho. 

c) virtual e invertida de 1,0 cm de altura e a 10 cm do espelho. 

d) real e direita de 40 cm de altura e a 60 cm do espelho. 

e) virtual e direita de 40 cm de altura e a 10 cm do espelho. 

 

05. (UFSC) A distância entre a imagem e um objeto colocado em frente 

a um espelho côncavo é de 16 cm. Sabendo que a imagem é direita e 3 

vezes maior, determine o raio de curvatura do espelho, em centímetros. 

 

06. (UFU-MG) A distância entre uma lâmpada e sua imagem projetada 

em um anteparo por um espelho esférico é 30 cm. A imagem é quatro 

vezes maior que o objeto. Podemos afirmar que: 

 

a) o espelho é convexo 

b) a distância da lâmpada ao espelho é de 40 cm 

c) a distância do espelho ao anteparo é de 10 cm 

d) a distância focal do espelho é de 7 cm 

e) o raio de curvatura do espelho é de 16 cm 

 

07. Um espelho plano está colocado em frente de um espelho côncavo, 

perpendicularmente ao eixo principal. Uma fonte luminosa pontual A, 

colocada sobre o eixo principal entre os dois espelhos, emite raios que 

se refletem sucessivamente nos dois espelhos e formam, sobre a própria 

fonte A, uma imagem real desta. O raio de curvatura do espelho é 40 cm 

e a distância do centro da fonte A até o vértice do espelho esférico é de 

30 cm. A distância d do espelho plano até o vértice do espelho côncavo 

é, então: 

 
 
a) 20 cm.  b) 30 cm.  c) 40 cm.   d) 45 cm. 
 

08. Um objeto real O encontra-se diante de um espelho esférico 

côncavo, que obedece às condições de Gauss, conforme o esquema 

abaixo. Sendo C o centro da curvatura do espelho e F seu foco principal, 

a distância x entre o objeto e o vértice V do espelho é: 

 

 
 

a) 6,0 cm. b) 9,0 cm. c) 10,5 cm. d) 11,0 cm.  

 

09. Seja E um espelho côncavo cujo raio de curvatura é 60,0 cm. Qual 

tipo de imagem obteremos se colocarmos um objeto real de 7,50 cm de 

altura, verticalmente, a 20,0 cm do vértice de E?  

 

a) Virtual e reduzida a 1/3 do tamanho do objeto. 

b) Real e colocada a 60,0 cm da frente do espelho. 

c) Virtual e três vezes mais alta que o objeto. 

d) Real, invertida e de tamanho igual ao do objeto. 

 

10. Um objeto situado a 20 cm de um espelho côncavo forma uma 

imagem real de tamanho igual ao do objeto. Se o objeto for deslocado 

para 10 cm do espelho, a nova imagem aparecerá a uma distância: 

 

a) 10 cm. 

b) 15 cm 

c) 20 cm. 

d) 30 cm. 

e) infinita. 

 
01. E  02. A    

03. F = 3,0 m e o espelho é côncavo. 

04. A  05. 12 cm  

06. E  07. D    

08. A  09.  C  10. E  

 


