
INSTRUMENTOS ÓPTICOS

Telescópios

Lupa ou Lente de aumento

Microscópio composto

Lunetas

Instrumentos de aproximação: Lunetas e
Telescópios

Instrumentos de aumento: Lupa e Microscópio 
composto 



Lupa ou Lente de aumento

Lente convergente

De um objeto real situado entre o foco
principal objeto (F) e o centro óptico (O), a
lupa fornece uma imagem virtual, direita e
ampliada.
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Microscópio composto 

Dois sistemas convergentes

Objetiva - distância focal da ordem 
de milímetros

Ocular - operando como lupa,
forma a imagem final
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Microscópio 
composto 



Multiplicando o numerador e o denominador da última expressão por i1, temos:
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𝑖2
𝑜

𝐴 =
𝑖2 ⋅ 𝑖1
𝑜 ⋅ 𝑖1

𝐴 =
𝑖2 ⋅ 𝑖1
𝑖1 ⋅ 𝑜

𝐴 = 𝐴𝑜𝑐 ⋅ 𝐴𝑜𝑏

A ampliação total fornecida por um microscópio composto é dada pelo produto dos
aumentos da objetiva e da ocular.



Lunetas 

Dois sistemas convergentes

Objetiva - distância focal da ordem 
de decímetros ou metros

Ocular - operando como lupa,
forma a imagem final, a qual se
comporta como objeto para o olho
do observador.
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Aumento visual 



01. UFT Um dos mais elementares instrumentos ópticos de aumento é a lupa. Entretanto, apresenta

limitações em seu aumento nominal devido ao valor reduzido da distância mínima de visão distinta e as

deformações na imagem do objeto, o que limita o aumento da convergência. Para solucionar esses

problemas, pode-se associar a lupa a uma lente convergente, criando um sistema óptico com duas lentes

convergentes. O instrumento óptico que utiliza esse sistema de duas lentes convergentes é:

a) binóculo.

b) telescópio refletor.

c) microscópio simples.

d) microscópio composto



02. Alguns instrumentos óticos são formados por lentes. O instrumento ótico formado por lentes objetiva e

ocular é:

a) a lupa.

b) o microscópio.

c) o retroprojetor.

d) o periscópio.



03. A NASA anunciou a descoberta de um sistema composto por sete planetas de tamanhos semelhantes ao da

Terra, sendo que três deles ficam na chamada zona habitável, onde podem existir condições favoráveis à

formação de vida. Essa descoberta foi feita com o uso do telescópio espacial Spitzer que tem o mesmo princípio

de funcionamento do telescópio de Galileu, construído em 1609 ‒1610, e modificado por Johannes Kepler, em

1611, substituindo a lente ocular por uma lente biconvexa, conforme os esquemas simplificados da figura.



Com base nos conhecimentos de Física sobre o comportamento das lentes esféricas, utilizadas nos

telescópios, pode-se afirmar:

a) a) A lente ocular do telescópio de Galileu tem a mesma função de uma lupa.

b) b) O telescópio Galliano é construído de forma que os focos das lentes esféricas fiquem sempre

superpostos.

c) c) A lente objetiva do telescópio de Galileu conjuga uma imagem virtual, ampliada e direta de um objeto

distante.

d) d) A imagem de um objeto distante conjugada pela lente objetiva do telescópio kepleriano se forma no

foco principal objeto da lente ocular.

e) e) A magnificação ou melhoria da imagem conjugada pelo telescópio kepleriano se deve ao

posicionamento da imagem conjugada pela lente objetiva entre o foco principal objeto e o centro óptico

da lente ocular.



04. (UFSC) Anualmente acontece em Florianópolis a temporada de pesca artesanal da tainha. Nesse período,

as canoas e embarcações motorizadas podem cercar o peixe mais famoso da Ilha. Para fazerem o cerco da

tainha, as embarcações contam com o auxílio de vigias (olheiros) na areia da praia. Sua função é olhar para o

mar, a fim de perceber a passagem das tainhas nas ondas. Na figura abaixo, temos um olheiro observando a

passagem de algumas tainhas com a ajuda de binóculo.



01. a imagem da tainha pode ser vista porque a água do mar está transparente para a luz do sol.

02. o olheiro sem binóculo vê a imagem da tainha em uma posição diferente da posição real da tainha por

causa da reflexão da luz na água.

04. os binóculos são dispositivos que utilizam dois espelhos, o côncavo e o convexo, para formar as imagens

dos objetos.

08. o olheiro sem binóculo vê a imagem da tainha em uma posição mais distante da superfície que separa o

ar da água.

16. os binóculos são dispositivos que possuem duas lentes, a objetiva e a ocular, por onde a luz passa e sofre

refração.

Assinale a alternativa com a soma correta referente aos valores das afirmativas acima.


