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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - FÍSICA I

01. Na figura, a imagem de um livro é observada através de um
instrumento óptico.
Então ela será:
a) real, formada por uma lente divergente, com o objeto (livro)
colocado entre o foco objeto e a lente.
b) virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto
(livro) colocado entre o foco objeto e a lente.
c) virtual, formada por uma lente divergente, com o objeto
(livro) colocado entre o foco objeto e a lente.
d) real, formada por uma lente convergente, com o objeto
(livro) colocado entre o foco objeto e o ponto
anti-principal objeto da lente.
e) virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto
(livro) colocado sobre o foco objeto da lente.

02.Uma lente convergente tem uma distância focal f = 20,0 cm quando o meio ambiente onde ela é utilizada é o ar. Ao colocarmos um
objeto a uma distância p = 40,0 cm da lente, uma imagem real e de mesmo tamanho que o objeto é formada a uma distância p’ =
40,0 cm da lente. Quando essa lente passa a ser utilizada na água, sua distância focal é modificada e passa a ser 65,0 cm. Se
mantivermos o mesmo objeto à mesma distância da lente, agora no meio aquoso, é correto afirmar que a imagem será
a) virtual, direita e maior.
b) virtual, invertida e maior.
c) real, direita e maior.
d) real, invertida e menor.
e) real, direita e menor.

03. Dispõem-se de uma tela, de um objeto e de uma lente convergente com distância focal de 12 cm. Pretende-se, com auxílio da
lente, obter na tela uma imagem desse objeto cujo tamanho seja 4 vezes maior que o do objeto.
a) A que distância da lente deverá ficar a tela?

b) A que distância da lente deverá ficar o objeto?

04. (UEM) Um objeto de tamanho igual a 15 cm está situado a uma distância igual a 30 cm de uma lente. Verifica-se que a lente
forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é igual a 3 cm. Qual é o módulo da distância (em cm) da imagem à lente?
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05. Um objeto luminoso e uma tela de projeção estão separados pela distância D = 80 cm. Existem duas posições em que uma lente
convergente de distância focal f = 15 cm, colocada entre o objeto e a tela, produz uma imagem real na tela. Calcule a distância,
em cm, entre estas duas posições.

06. Considere uma pessoa míope que só consiga focalizar objetos situados a, no máximo, 1,0 m de distância de seus olhos.

Determine:
a) o tipo e a dioptria da lente necessária para corrigir esta miopia;

b) a velocidade de propagação da luz no interior do olho, na região que contém a substância denominada humor vítreo.
Dados: velocidade da luz no vácuo = 300000km/s e índice de refração do humor vítreo = 1,34

07.Uma câmara fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal f = 50 mm para focalizar e projetar a imagem
de um objeto sobre o filme. A distância da lente ao filme é p’ = 52 mm. A figura mostra o
esboço dessa câmara.
Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente
sobre o filme e o seu tamanho não deve exceder a área sensível do filme. Assim:

a) Calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente.

b) Sabendo-se que a altura máxima da imagem não pode exceder a 36,0 mm, determine a
altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão.

08.Duas lentes delgadas e convergentes, de distâncias focais f1=10cm e f2=40cm, foram justapostas para se obter uma maior
vergência. A convergência obtida com essa associação é, em dioptrias:

a) 2
b) 0,125
c) 8
d) 12,5
e) 50
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09. Duas lentes convergentes I e II tem distâncias focais respectivamente f1=20cm e f2=10cm. Colocadas em contato com o mesmo
eixo, elas produzem uma lente equivalente:

a) divergente e com f=3,33cm
b) divergente e com f=5,00cm
c) convergente e com f=15,0cm
d) convergente e com f=6,67cm
e) convergente e com f=13,3cm

10. Certo professor de física deseja ensinar a identificar três tipos de defeitos visuais apenas observando a imagem formada através
dos óculos de seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao observar um objeto através do primeiro par de óculos, a
imagem aparece diminuída. O mesmo objeto observado pelo segundo par de óculos parece aumentado e apenas o terceiro par de
óculos distorce as linhas quando girado.

Através da análise das imagens produzidas por esses óculos podemos concluir que seus donos possuem, respectivamente:
a) Miopia, astigmatismo e hipermetropia.
b) Astigmatismo, miopia e hipermetropia.
c) Hipermetropia, miopia e astigmatismo.
d) Hipermetropia, astigmatismo e miopia.
e) Miopia, hipermetropia e astigmatismo.


