
Fixação – Óptica (aula 14)   –   Instrumentos Ópticos                                                                           www.fisicafacil.net 

 

Aulas de Física para o Ensino Médio Página 1 
 

1) Tem-se uma lente convergente de distância focal 20 cm associada a uma outra, divergente, de distância 
focal 30 cm, ambas delgadas e justapostas. Calcule a distância focal e a vergência da lente equivalente à 
associação. Esta lente é convergente ou divergente? 
 
2) (Ufpe)  Uma "câmera tipo caixote" possui uma única lente delgada convergente, de distância focal f = 20 

cm. Qual deve ser a distância da lente ao filme, em cm, para que a imagem de uma pessoa que está de pé a 

400 cm da câmera seja focalizada sobre o filme? 

 
3) (Cesgranrio-RJ) Dispondo de três lentes L1 , L2 e L3, um estudante deseja construir um microscópio 
composto com apenas duas lentes (uma objetiva e outra ocular). As características das três lentes 
disponíveis são: 
 

LENTE TIPO DISTÂNCIA FOCAL 
L1 Convergente +2,0 cm 
L2 Convergente +10,0 cm 
L3 Divergente -5,0 cm 

 
Escolha dentre as opções a seguir, a objetiva e a ocular que devem ser utilizadas. 
 
a) objetiva L1 e ocular L2 . 
b) objetiva L1 e ocular L3 . 
c) objetiva L2 e ocular L1 . 
d) objetiva L2 e ocular L3 . 
e) objetiva L3 e ocular L1 . 
 
4) (Vusnesp-SP) Uma luneta astronômica é usada para aproximar objetos distantes. Ela é constituída de duas 
lentes, chamadas de ocular e objetiva, que são, respectivamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) divergente, de pequena distância focal, e divergente, de grande distância focal. 
b) divergente, de grande distância focal, e convergente de grande distância focal. 
c) convergente, de pequena distância focal, e convergente de pequena distância focal. 
d) convergente, de pequena distância focal, e convergente de grande distância focal. 
e) convergente, de pequena distância focal, e divergente de grande distância focal. 
 
5) O esquema ao lado ilustra uma luneta rudimentar, em que tanto a objetiva 
como a ocular são sistemas refratores convergentes. O instrumento está 
focalizado para um astro muito afastado, e sua objetiva dista 1 m da ocular, 
cuja abscissa focal vale 4 cm. Sabendo que a imagem final visada pelo 
observador se situa a 12 cm da ocular, calcule a abscissa focal da objetiva. 
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6) A distância focal da objetiva de uma luneta astronômica vale 144 cm e está a 164 cm da ocular. Um 
observador vê a imagem final de um astro a 120 cm da ocular. Calcule: 
a) a distância focal da ocular; 
b) o aumento visual nominal da luneta. 
 
7) (Ufmg 2005)  Rafael, fotógrafo lambe-lambe, possui uma câmara fotográfica que consiste em uma caixa 
com um orifício, onde é colocada uma lente. Dentro da caixa, há um filme fotográfico, posicionado a uma 

distância ajustável em relação à lente. Essa câmara está representada, esquematicamente, na Figura 1. 

     Para produzir a imagem nítida de um objeto muito distante, o filme deve ser colocado na posição indicada, 

pela linha tracejada. No entanto, Rafael deseja fotografar uma vela que está próxima a essa câmara. Para 

obter uma imagem nítida, ele, então, move o filme em relação à posição acima descrita. 

 

Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a posição do filme e a imagem da vela que é 

projetada nele. 

 

  

8) (cftrj)  O telescópio newtoniano, diferentemente do telescópio que utiliza apenas lentes de aumento para 
aproximar as imagens, usa um espelho esférico (ou parabólico para captar a luz). A imagem refletida pelo 
espelho é captada por uma lente ocular, que é responsável pelo foco.   
A figura abaixo é uma representação do telescópio newtoniano. Os elementos óticos indicados por A, B e C 
são, respectivamente,  
 

  
a) um espelho côncavo, um espelho plano e uma lente convergente.     
b) uma lente convergente, um espelho plano e um espelho convexo.     
c) um espelho plano, uma lente divergente e um espelho côncavo.     
d) um espelho plano, um espelho côncavo e uma lente convergente.    
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9) (Uece)  Uma estudante constrói uma luneta usando uma lente convergente de 58,2 cm de distância focal 
como objetiva e uma lente convergente com 1,9 cm de distância focal como ocular. Sabendo-se que a 
distância entre as lentes ocular e objetiva é de 60 cm, qual é, aproximadamente, a distância, em centímetros, 
entre a imagem final de um astro observado e a ocular?  
a) 10,0    
b) 30,6    
c) 34,2    
d) 36,4    
 

10) (Fgv)  A lupa é um instrumento óptico constituído por uma lente de aumento. Para cumprir sua função, ela 
deve ser  
a) divergente e estar posicionada a uma distância do objeto analisado menor que sua distância focal.    
b) divergente e estar posicionada a uma distância do objeto analisado compreendida entre o foco e o ponto 

antiprincipal da lente.    
c) convergente e estar posicionada a uma distância do objeto analisado menor que sua distância focal.    
d) convergente e estar posicionada a uma distância do objeto analisado compreendida entre o foco e o ponto 

antiprincipal.    
e) convergente e estar posicionada a uma distância do objeto analisado maior que a distância focal.    
 
11) (Ufg – modificada) Entre as inúmeras contribuições científicas de Galileu, destaca-se a utilização do 
telescópio para observações astronômicas. Um dos primeiros telescópios empregados por Galileu, em 1609, 
era constituído por duas lentes esféricas delgadas convergentes, uma objetiva e uma ocular e, por meio 
desse instrumento, Galileu conseguiu observar as crateras da Lua. Considerando o exposto, determine:  
 
a) a distância focal da objetiva, considerando que o valor absoluto do fator de ampliação angular desse 
telescópio era 15 e que a distância focal da ocular era 9 cm;  

 
b) a distância nominal entre a objetiva e a ocular para esta ampliação máxima. 
 
12) Em um velho projetor de cinema, assim como no de um slide, o elemento principal é a lente. Em um 
projetor de slides, uma fonte de luz intensa ilumina o slide situado entre a fonte e a lente do projetor. 
Dispondo o projetor de forma que a distância entre a lente e a tela de projeção seja de 8,0 metros, obtém-se 
uma imagem nítida projetada na tela e ampliada 15 vezes. 

 
Nestas condições, é correto afirmar que a lente do projetor tem distância focal de, aproximadamente, 

 
a) 50 cm e é divergente. 
b) 50 cm e é convergente. 
c) 75 cm e é divergente. 
d) 75 cm e é convergente. 
e) 90 cm e é divergente. 
 
 
Gabarito: 1) f = + 60 cm  C = + 1,67 di   f > 0  
lente convergente     2) 21 cm       3) C      4) D     
5) 97 cm     6) a) 24 cm   b) 6     7) B (lembre-se 
da animação da imagem que apresento na 
aula 11 de ópitca)     8) A     9) C     10) C     11) 
a) A = (fob/Foc)  fob = 135 cm     b) D = fob + fOC 

 D = 144 cm     12) B 


