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Q.01-Sobre duas lentes, A e B, desenhadas abaixo, ambas feitas com 
vidro crown (índice de refração igual a 1,51), assinale o que for correto: 

 
 
A) A lente A é sempre convergente, independente do meio em que 

se encontre imersa. 
B) O foco imagem da lente B é real quando ela está imersa no ar. 
C) Para projetar a imagem ampliada de um objeto sobre uma parede 

branca no ar, é necessário um dispositivo dotado somente da 
lente B. 

D) d)A lente A pode ampliar a imagem de um objeto imerso no ar. 
R:LETRA D 
 
Q.02-Uma bolha de ar imersa em vidro apresenta o formato da figura. 
Quando três raios de luz paralelos a atingem, observa-se que seu 
comportamento óptico é de uma: 

 
A) lente convergente. 
B) lente divergente. 
C) lâmina de faces paralelas. 
D) calota esférica refletora. 
R:LETRA B 
 
Q.03-Uma lente esférica delgada pode ser convergente ou divergente. 
Essa propriedade óptica depende: 
A) somente do índice de refração do meio externo à lente. 
B) exclusivamente dos raios de curvatura das duas faces da lente. 
C) do formato da lente, do seu índice de refração e do índice de 

refração do meio em que ela se encontra. 
D) apenas da diferença entre o seu índice de refração e o índice de 

refração do meio. 
R: LETRA C 
 
Q.04-Um objeto decorativo consiste de um bloco de vidro 
transparente, de índice de refração igual a 1,4, com a forma de um 
paralelepípedo, que tem, em seu interior, uma bolha, 
aproximadamente esférica, preenchida com um líquido, também 
transparente, de índice de refração n. A figura ao lado mostra um perfil 
do objeto. 

 

 Nessas condições, quando a luz visível incide perpendicularmente em 
uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o objeto se comporta, 
aproximadamente, como 
A) uma lente divergente, somente se n > 1,4.  
B) uma lente convergente, somente se n > 1,4. 
C) uma lente convergente, para qualquer valor de n. 
D) uma lente divergente, para qualquer valor de n.  
R: LETRA B 
 
Q.05-A figura abaixo mostra uma pessoa diante de uma lente 
convergente, cujos focos estão indicados por F1 e F2. 

 
Das figuras abaixo, aquela que pode representar corretamente a 
imagem da pessoa produzida por essa lente é: 

                       

 
 c)                                                                                                              

                            

 
R:LETRA D 
 
Q.06- Tânia observa um lápis com auxílio de uma lente, como 
representado na figura abaixo: 
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Essa lente é mais fina nas bordas que no meio e a posição de cada um 
de seus focos está indicada na figura.  
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o ponto 
que melhor representa a posição da imagem vista por Tânia é o  
A) P .  
B) Q .  
C) R .  
D) S .  
R:LETRA B 
 
Q.07-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 2m. O tipo de lente  utilizado e 
sua distância focal são, respectivamente:                  
    
A) convergente, 40 cm.           
B) divergente, -40cm. 
C) convergente, 20cm              
D) convergente, 10cm. 
 
Q.08-Um objeto AB encontra-se diante de uma lente divergente, como 
mostra a figura  abaixo. 
 

 
 
Analise as afirmativas seguintes e  indique aquela que está correta. 
A) A distância da imagem à lente é 12 cm. 
B) O aumento fornecido pela lente é 3. 
C) A  lente  divergente  fornece  sempre  uma  imagem invertida e 

menor do que o objeto, qualquer que seja a posição deste sobre o 
eixo principal da lente. 

D) A  lente  divergente  fornece  sempre  uma  imagem virtual, 
qualquer que seja a posição do objeto real  sobre o eixo principal 
da lente. 

R:LETRA D 
 
Q.09-Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal 
de uma lente convergente de distância focal f. Se o objeto está a uma 
distância 3f da lente, a distância entre o objeto e a imagem conjugada 
por essa lente é: 
A) f/2 
B) 3f/2 
C)  5f/2 
D)  9f/2 
R: LETRA D 
 
Q.10-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 2,0 m. O tipo de lente utilizado e 
o módulo de sua distância focal são, respectivamente: 
A) divergente, 2,0 m 
B)  convergente, 40 cm 
C)  divergente, 40 cm 
D)  convergente, 25 cm 
R:LETRA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


