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1) Uma pessoa tem o ponto remoto a 2 m do seu olho e o ponto próximo normal. Calcule a amplitude de 
acomodação visual da pessoa. Dado o ponto próximo normal igual a 25 cm. 
 
2) Assinale a alternativa incorreta, considerando os elementos e os fenômenos ópticos.  

 
a) A luz é uma onda eletromagnética que pode sofrer o efeito de difração.  
b) A lupa é constituída por uma lente divergente.  
c) O cristalino do olho humano comporta-se como uma lente convergente.  
d) As ondas longitudinais não podem ser polarizadas porque oscilam na mesma direção da propagação.  
e) O espelho esférico côncavo é usado para ampliar a imagem dos objetos colocados bem próximos a ele.  
 

3) Um biólogo, através de uma lente convergente encostada no olho, observa um inseto com uma ampliação de 5 vezes. 
Sabendo-se que a focalização ocular humana é de 25cm, ou seja, a imagem ampliada deve ser formada a 25cm de 
distância do olho, a distância que o inseto deve ficar da lente, em cm, é: 
a) 4,0. 
b) 5,0. 
c) 2,5. 
d) 6,0. 

 
4) Um jovem com visão perfeita observa um inseto pousado sobre uma parede na altura de seus olhos. A distância entre 
os olhos e o inseto é de 3 metros. Considere que o inseto tenha 3 mm de tamanho e que a distância entre a córnea e a 
retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 mm. Determine o tamanho da imagem do inseto. 

 
5) Um estudante percebeu que a menor distância na qual ele conseguia enxergar com nitidez um objeto era 50 cm. Para 
corrigir esse defeito e enxergar nitidamente a prova de Física do PRISE/PROSEL da UEPA, posicionada a 25 cm de 
seus olhos, o estudante deveria utilizar óculos cujas lentes possuem grau igual a: 
 
a) 2,5 
b) 2,0 
c) 1,5 
d) 1,0 
e) 0,5 

 
6) No olho humano a imagem é formada a partir da convergência dos raios luminosos sobre a retina, após atravessar o 
cristalino. Em alguns casos, o sistema óptico humano pode sofrer ametropias, que englobam, por exemplo, miopia e 
hipermetropia. Na miopia os feixes de raios paralelos convergem em um ponto focal anterior à retina. Uma maneira 
comum de corrigir tais desvios é a utilização de lentes oculares, ajustadas a fim de manterem a convergência sobre a 
retina. A capacidade de uma lente de modificar o trajeto dos raios luminosos é medida por uma grandeza chamada 
dioptria, definida como o inverso da distância focal da lente. Uma pessoa míope percebe que a maior distância em que 
ela consegue ler um livro é 0,20 m. 
 
A fim de ser capaz de lê-lo a uma distância muito superior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o tipo e a 
dioptria da lente que a pessoa deve utilizar. 

 
a) Lente convergente, com dioptria de 0,20 m

–1
. 

b) Lente convergente, com dioptria de 5,0 m
–1

. 
c) Lente divergente, com dioptria de 5,0 m

–1
. 

d) Lente divergente, com dioptria de 0,20 m
–1

. 
e) Lente divergente, com dioptria nula. 

 
7) Uma pessoa possui uma deficiência visual. Para ler um livro ela precisa colocá-lo a uma distância de 50 cm. Se ela 
quiser ler o livro colocando-o a uma distância de 20 cm, deverá adquirir um óculos de quantos graus? Dica: a unidade 
“grau”, muito utilizada no comércio, é equivalente à unidade “dioptria” utilizada para a convergência de uma lente. 
 
a) 1,5. 
b) 2. 
c) 2,5. 
d) 3. 
e) 3,5. 
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8) No olho humano normal quando se quer observar objetos muito distantes, o cristalino ajusta sua distancia 
focal para que o foco se situe na retina. Quando se quer observar um objeto próximo, o cristalino ajusta a 
distância focal para que o foco se situe: 
 
a) no infinito. 
b) em um ponto entre o cristalino e a retina. 
c) em um ponto na retina. 
d) em um ponto equidistante do objeto e do olho. 
e) em um ponto atrás da retina. 
 
9) Um indivíduo usa óculos de -1,5 graus. O que significa? Qual é a distância focal das lentes? 
 
10) Determine a distância focal e a vergência de uma lente que corrige o defeito de um míope, cujo ponto 
remoto está a 4m do seu olho. 
 
11) Um estudante, ao ler um livro de Física, precisou focalizá-lo a 37,5 cm dos olhos, sem os óculos. 
Colocando-os, conseguiu ler a uma distância de 25 cm. 
a) Que defeito visual possui o estudante? 
b) Qual a vergência da lente de seus óculos. 
 
12) (PUC-SP) A  miopia é um defeito da visão onde a imagem se forma na frente da retina. Uma pessoa 
portadora dessa deficiência terá sua visão corrigida usando óculos cujas lentes são: 
a) divergentes. 
b) plano-convexas. 
c) convergentes. 
d) biconvexas. 
e) cilíndricas. 
 
13) (Med. Taubaté - SP) A hipermetropia é um defeito do olho que deve ser corrigido com uso de lentes: 
a) esféricas convergentes. 
b) esféricas divergentes. 
c) cilíndricas. 
d) parabólicas. 
e) nenhuma das anteriores. 
 
14) (Fuvest SP) Na formação das imagens na retina da vista humana normal, ou cristalino funciona como 
uma lente: 
a) convergentes, formando imagens reais, direitas e diminuídas. 
b) divergentes, formando imagens reais, direitas e diminuídas. 
c) convergentes, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. 
d) divergentes, formando imagens virtuais, direitas e ampliadas. 
e) convergentes, formando imagens virtuais, invertidas e diminuídas. 
 
15) (Med. Pouso Alegre – MG) A receita de óculos para um míope indica que ele deve usar lentes de 2,0 
graus, isto é, o valor da convergência das lentes deve ser 2,0 dioptrias. Podemos concluir que as lentes 
desses óculos devem ser: 
a) convergentes, com 2,0 m de distância focal. 
b) convergentes, com 50 cm de distância focal. 
c) divergentes, com 2,0 m de distância focal. 
d) divergentes, com 20 cm de distância focal. 
e) divergentes, com 50 cm de distância focal. 
 
16) (Med. ABC – SP) Os defeitos da visão: miopia, hipermetropia e presbiopia são corrigidos, 
respectivamente, com o uso de lentes: 
a) convergentes, convergentes e divergentes. 
b) convergentes, divergentes e convergentes. 
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c) convergentes, convergentes e convergentes. 
d) divergentes, divergentes e divergentes. 
e) divergentes, convergentes e convergentes. 
 
17) A lente dos óculos que corrige um olho hipermetrope possui +3,2 dioptrias. Determine: 
a) a distância do seu ponto próximo. 
b) a amplitude de acomodação visual desse olho, sem a lente. 
 
 
 
 
 
Gabarito: 1) a = 3,5 di     2) B       3) B     4) 20 µm     5) B     6) C      7) D (lembre-se que a imagem é 
virtual então p’<0)             8) C         9) Que a lente é divergente de foco -66,7 cm      
10) f = -4m e C = -0,25 di   11) a) Hipermetropia (O ponto próximo dele é maior que 25 cm de um olho 

normal)  b) C = +1,33 di       12) A    13) A     14) C     15) E     16) E           17) a) 125 cm (p’ = -1,25 m)   
b) 0,8 di (a = (1/pP) – (1/pr)) 


