
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

!!!

Podemos afirmar que o objeto e a imagem: 

a) estão do mesmo lado da lente e que f=150cm. 

b) estão em lados opostos da lente e que f=150cm. 

c) estão do mesmo lado da lente e que f=37,5cm. 

d) estão em lados opostos da lente e que f=37,5cm 

e) podem estar tanto do mesmo lado como em 

lados opostos da lente e que f=37,5cm. 

 

11- Um objeto linear de 12cm de comprimento é 

colocado diante de uma lente convergente, cuja 

distância focal é de 15cm. Sabendo que a distância do 

objeto à lente é de 60cm, obtenha, analiticamente, 

todas as características da imagem. 

 

12- Um objeto real é colocado a 60cm de uma lente 

delgada convergente. Aproximando-se de 15cm o 

objeto da lente, a nova imagem obtida fica três vezes 

maior que a anterior, com a mesma orientação. Pode-

se então afirmar que a distância focal da lente vale, 

em centímetros: 

a) 7,5cm   b) 15cm  c) 22,5cm    d) 30cm  e) 37,5cm 

 

13- A imagem que uma lente esférica divergente 

conjuga a um objeto linear colocado 

perpendicularmente ao seu eixo óptico tem um quarto 

do tamanho do objeto e está situada a 6,0cm da 

lente. Supondo válidas as condições de Gauss, 

determine:  

a) a distância do objeto à lente;  

b) a abscissa focal da lente. 

 

14- (UFRJ 2002 –  Não-específica)  Nas bases de 

um cilindro com 1,0m de comprimento, há duas lentes 

delgadas convergentes idênticas e de distância focal 

igual a 40cm. O eixo comum das lentes coincide com 

o eixo do cilindro. Este sistema ótico simples é então 

orientado de tal modo que os raios solares incidem 

sobre uma das lentes, paralelamente ao eixo do 

cilindro. 

 
Calcule a que distância da segunda lente se forma a 

imagem final.  

 

15- (UNI FI CADO 2000)  À medida que a idade 

avança, as pessoas com hipermetropia (dificuldade 

em ver de perto) contraem mais outro problema: a 

presbiopia, também chamada de “vista cansada”, que 

é a consequência do cansaço dos músculos que 

acomodam a visão às variadas distâncias. É nesse 

momento que entram em cena os “óculos de leitura”. 

O grau das lentes, ou seja, sua vergência (V) é 

medido em dioptrias (di) e é igual ao inverso da 

distância focal (f) da lente (medida em metros). 

V =1/f 

João, de idade avançada, tem presbiopia. O grau das 

lentes dos óculos de João é +2,0di. Assim, se ele 

quiser projetar, sobre uma folha de papel, a imagem 

do sol, ele deverá posicionar as lentes de seus óculos 

a uma distância da folha, em centímetros, igual a: 

a) 100      b) 50      c) 25  d) 5,0     e) 0,5 

 

16- São justapostas três lentes delgadas A, B e C com 

vergências VA=+4di, VB=–3di e VC=+1di. 

a) Qual é a vergência e qual a distância focal do 

sistema resultante?  

b) O comportamento óptico do sistema resultante é 

convergente ou divergente?  

 

17- Admita que um náufrago tenha conseguido 

chegar a uma ilha deserta levando consigo apenas um 

conjunto de duas lentes justa- postas, uma delas com 

vergência V1=+3,0di e a outra com vergência       

V2=–1,0di. Para acender uma fogueira concentrando 

raios solares, ele utilizará o Sol do meio-dia, dispondo 

as lentes paralelamente ao solo, onde fez um 

amontoado de gravetos e folhas secas. Para obter 

fogo no menor intervalo de tempo possível, o 

náufrago deverá colocar as lentes a uma distância dos 

gravetos e folhas secas igual a:  

a) 2,0m     b) 1,5m     c) 1,0m     d) 0,50m   e) 0,25m 

 

18- (UNI RI O – 1ª  Fase)  O olho humano sem 

problemas de visão, emétrope, é um sistema óptico 

convergente que projeta sobre a retina a imagem de 

um ponto objeto real localizado no infinito. No 

entanto, o olho necessita ter a capacidade de 

aumentar a sua vergência, ou poder de convergência, 

para que continue sobre a retina a imagem de um 

ponto objeto que dele se aproxima. Tal capacidade, 

denominada poder de acomodação, é perdida com 

o envelhecimento. O aumento necessário na 

vergência de um olho para que seja capaz de 

enxergar um objeto que dele se aproximou no infinito 

até a distância de 0,25 é, em di, igual a: 

a) 1           b) 2          c) 3           d) 4            e) 5 

 

19- (UERJ 2001 –  2ª  Fase)  Para ver melhor uma 

bailarina, um espectador sentado distante do 

picadeiro utiliza um pequeno binóculo com uma lente 

objetiva de 3,6cm e uma lente ocular de -1,5cm de 

distância focal. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


