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1) Os espelhos esféricos podem formar imagens nítidas: 
 

a) Sempre. 
b) Nunca. 
c) Quando são pequenos. 
d) Quando tem pequeno ângulo de abertura. 
e) Só para objetos muito afastados. 

 
2) Construa e dê as características da imagem do objeto das figuras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) (UFMG) Uma pequena lâmpada está na frente de um espelho 
esférico, convexo, como mostrado na figura. O centro de curvatura 
do espelho está no ponto O. Nesse caso, o ponto em que, mais 
provavelmente, a imagem da lâmpada será formada é   
 
a) K      b) L      c) M      d) N 

 

(A) B 

(C) (D) 

(E) (F) 
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4) Construa a imagem do quadrado ABCD indicado na figura. O ponto C representa o centro de curvatura do 
espelho. 

 
5) (UNESP) Um estudante compra um espelho retrovisor esférico convexo para sua bicicleta. Se ele observar a imagem 
de seu rosto conjugada com esse espelho, vai notar que ela é sempre: 
 
a) direita, menor que o seu rosto e situada na superfície do espelho. 
b) invertida, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho. 
c) direita, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho. 
d) invertida, maior que o seu rosto e situada atrás na superfície do espelho. 
e) direita, maior que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho. 
 

6) (Uemg)  “Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria a 
sua igual, bastava o gesto contemplativo de si mesma”.  

EVARISTO, 2014, p. 57.  
 
 
Um espelho, mais do que refletir imagens, leva-nos a refletir. Imagens reais, imagens virtuais. Imagens. Do nosso 
exterior e do nosso interior.  
Salinda contemplou-se diante de um espelho e não se viu igual, mas menor. Era a única alteração vista na sua imagem. 
Uma imagem menor.  
 
Diante disso, podemos afirmar que o espelho onde Salinda viu sua imagem refletida poderia ser:   
 
a) Convexo.     
b) Plano.     
c) Convexo ou plano, dependendo da distância.     
d) Côncavo, que pode formar todo tipo de imagem.    
 
7) (UFRN) Os carros modernos usam diferentes tipos de espelhos retrovisores, de modo que o motorista 
possa melhor observar os veículos que se aproximam por trás dele. As fotos 1 e 2 abaixo mostram as 
imagens de um veículo estacionado, quando observadas de dentro de um carro, num mesmo instante, 
através de dois espelhos: o espelho plano do retrovisor interno e o espelho externo do retrovisor direito, 
respectivamente. 
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A partir da observação dessas imagens, é correto concluir que o espelho externo do retrovisor direito do carro 
é:  
 
a) convexo e a imagem formada é virtual.  
b) côncavo e a imagem formada é virtual. 
c) convexo e a imagem formada é real. 
d) côncavo e a imagem formada é real. 
 
8) (EsAEx) Analise as afirmativas abaixo, relativas aos espelhos esféricos e, a seguir, assinale a alternativa 
correta. 
  I.  Se o espelho for côncavo, quando o objeto estiver situado sobre o foco, a imagem é real e invertida. 
 
 II. Se o espelho for convexo, as imagens serão sempre virtuais.  
 
III.  Se o espelho for côncavo, quando o objeto estiver situado entre o foco e a superfície do espelho, a 
imagem é virtual e invertida. 
 
 IV.  Os raios de luz que incidirem paralelamente sobre a superfície de um espelho côncavo serão refletidos 
em direção ao centro de curvatura do espelho.  
a) Somente I está correta.  
b) Somente II está correta. 
c) Somente I e III estão corretas.  
d) Somente III e IV estão corretas. 
e) Somente I, II e IV estão corretas. 
 
9) Um objeto é colocado entre o centro de curvatura e o foco principal de um espelho esférico côncavo e 
perpendicularmente ao eixo principal. A imagem formada será: 
 

a) Maior e direita. 
b) Real e menor que o objeto. 
c) Virtual e invertida. 
d) Real e maior que o objeto. 
e) Real e direita. 

 
10) Um dente está sendo observado através de um pequeno espelho 
côncavo, por um dentista. O dente está situado entre o foco e o vértice do 
espelho. O que o dentista vê, ao olhar na direção do espelho é, em relação 
ao espelho, uma imagem: 
 

a) Real e invertida. 
b) Real e direita. 
c) Virtual e invertida. 
d) Virtual e direita. 
e) Imprópria e direita. 

 
11) (FUVEST-SP) Um holofote é constituído por dois espelhos 
esféricos côncavos E1 e E2, de modo que a quase totalidade da luz 
proveniente da lâmpada seja projetada pelo espelho maior E1, 
formando um feixe de raios quase paralelos. Neste arranjo, os 
espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja 
aproximadamente: 

a) Nos focos dos espelhos E1 e E2 . 
b) No centro de curvatura de E2 e no vértice de E1 . 
c) No foco de E2 e no centro de curvatura de E1 . 
d) Nos centros de curvatura de E1 e E2 . 
e) No foco de E1 e no centro de curvatura de E2 . 
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12) (CESGRANRIO) – Considere um espelho esférico côncavo, de 
foco F e centro de curvatura C, como representado ao lado. Objetos 
colocados nas regiões 2, 3 e 4 terão imagens formadas, 
respectivamente, nas regiões: 
 

a) 8, 6 e 7 
b) 7, 6 e 5 
c) 5, 8 e 7 
d) 5, 7 e 6 
e) 1, 8 e 7 

 
 
Gabarito:  
 
1) D     3) B     5) C     6) A     7) A     8) B     9) D     10) D     11) E     12) E 
 
2)  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4) O lado CD está no centro de curvatura, portanto a imagem será 
invertida e do mesmo tamanho. A imagem do ponto A será A’. Aí é só 
fechar a figura, dando um trapézio. Veja figura: 


