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Introdução à Óptica 
 
1. Quando uma pessoa está em frente a um espelho e passa uma outra pessoa por trás dela, ambas conseguem se 
ver através do espelho ao mesmo tempo. O princípio da óptica geométrica que está mais corretamente associado a 
esse fato é: 
a) princípio da propagação retilínea da luz; 
b) princípio da interdependência dos raios luminosos; 
c) princípio da reversibilidade dos raios luminosos; 
d) princípio da inércia; 
e) princípio da conservação de energia. 
 
2. Quando Joana olha através de um espelho plano fixado na parede do quarto dela, ela consegue enxergar sua irmã 
Karla que se encontra na sala. Sendo assim, podemos afirmar que: 
a) Karla não consegue enxergar Joana, pois estão em cômodos diferentes; 
b) Karla consegue enxergar Joana, devido ao princípio de reversibilidade dos raios de luz; 
c) Karla não consegue enxergar Joana, devido ao princípio da propagação retilínea da luz; 
d) Karla consegue enxergar Joana, devido ao princípio de ação e reação; 
e) Karla consegue enxergar Joana, devido ao fato de Joana ser uma fonte de luz primária. 
 
3. São princípios da óptica geométrica: 
01. Princípio da conservação da quantidade de movimento; 
02. Princípio da propagação retilínea da luz; 
04. Princípio da interferência permanente dos raios luminosos; 
08. Princípio da reversibilidade dos raios de luz; 
16. Princípio da interdependência dos raios luminosos; 
32. Princípio da reflexão retilínea da luz. 
 
4. Sobre os conceitos de óptica, assinale as alternativas verdadeiras e dê como resposta a somatória das alternativas 
associadas a elas: 
01. Toda fonte de luz primária é incandescente; 
02. As estrelas são fontes de luz secundárias; 
04. O princípio da propagação retilínea da luz explica a formação das sombras; 
08. A luz é uma onda eletromagnética que não pode se propagar no vácuo; 
16. Um meio opaco é aquele que permite a passagem de parte da luz que incide sobre ele; 
32. As fontes de luz luminescentes podem ser fluorescentes ou fosforescentes; 
64. Uma pessoa que fica embaixo de uma lâmpada acesa passa a ser uma fonte de luz primária. 
 
5. Assinale as fontes de luz primárias abaixo, e dê como resposta a soma dos itens corretos: 
01. Fogo da vela acesa;  02. Lâmpada da lanterna acesa;  04. Sol; 
08. Lua;    16. Terra;    32. Papel manteiga; 64. Júpiter. 
 
6. (FMTM MG) O princípio da reversibilidade da luz fica bem exemplificado quando: 
a) holofotes iluminam os atores em um teatro. 
b) se observa um eclipse lunar. 
c) um feixe de luz passa pela janela entreaberta. 
d) a luz polarizada atinge o filme fotográfico. 
e) duas pessoas se entreolham por meio de um espelho. 



7. A luz visível é uma onda eletromagnética que consegue sensibilizar os órgãos sensoriais da visão dos seres 
humanos. Todas as ondas eletromagnéticas estão organizadas em um conjunto chamado espectro eletromagnético. 
O que diferencia as diferentes cores da luz visível, no vácuo, é a: 
a) velocidade da onda;   b) amplitude da onda; 
c) frequência da onda;   d) eixo de propagação da onda; 
e) “a” e “c” estão corretas. 
 
8. Todas as ondas eletromagnéticas estão organizadas dentro de um espectro chamado espectro eletromagnético. 
Qual das cores abaixo é aquela cuja onda luminosa possui a maior frequência? 
a) verde;     b) violeta;     c) amarelo;     d) vermelho;     e) alaranjado. 
 
9. Os meios ópticos são classificados de três maneiras diferentes. São chamados de: transparentes, translúcidos e 
opacos. A respeito disso, assinale abaixo as alternativas corretas e dê como resposta os valores associados a elas: 
01. Meios transparentes são aqueles que permitem a passagem da luz sem que ela sofra desvios; 
02. Uma folha de papel vegetal, ou papel manteiga, é considerada um meio transparente; 
04. A parede de concreto é um meio translúcido; 
08. Todo meio translúcido é opaco, mas nem todo meio opaco é translúcido; 
16. O ar puro é um meio transparente; 
32. Os meios que não permitem a passagem da luz são chamados de translúcidos. 
 
10. A câmara escura é um “brinquedinho” fácil de fazer em casa. Pegando uma lata de achocolatado em pó ou leite 
em pó vazia, fazendo um pequeno furo na parte do fundo com um prego e um martelo, e cobrindo a parte de cima 
com papel vegetal, você já terá sua própria câmara escura. Uma pessoa observa uma janela com sua câmara escura. 
A imagem da janela tem 6cm de altura, a profundidade da câmara escura é 12cm e a distância entre a janela e a lata 
é 2,0m. Nesse caso, qual é o tamanho da janela? 
 
11. Uma vela de 20,0cm de altura está a 1,0m do furo de uma câmara escura construída por um aluno. Sabendo-se 
que a caixa usada tem uma profundidade de 25,0cm, determine o tamanho da imagem da vela projetada no fundo 
da caixa. 

 
 
12. Um objeto de 1 metro de altura é colocado a 2 metros de uma câmara escura de orifício. Sabendo-se a 
profundidade de câmara, 50cm, determine o tamanho da imagem que ela irá formar. 
a) 25cm      b) 0,25cm     c) 50cm     d) 1m     e) 25m 
 
13. O início da fotografia como conhecemos teve relação íntima com a chamada câmara escura de orifício, cujo 
princípio de funcionamento está nos fundamentos mais básicos da Óptica Geométrica. Considere uma vela de altura 
10cm colocada a 1,0m em frente a uma câmara de profundidade 5cm. 
a) Qual será a altura da imagem da vela projetada no fundo da câmara? 
b) Caso a vela seja deslocada 1,0m para longe da posição original, quantos por cento irá diminuir a imagem da vela 
no fundo da câmara? 
 
14. (PUCCAMP SP) Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa câmara e a sua 
imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm de altura, essa pessoa, em 
relação à câmara, deve: 
a) afastar-se 1 m.    b) afastar-se 2 m.   c) afastar-se 3 m   d) aproximar-se 1 m.     e) aproximar-se 2 m. 
 
15. Um objeto de 60cm de altura está a 2,0m de uma câmara escura de orifício. A profundidade da câmara é 20cm. 
Determine a altura da imagem que se forma dentro da câmara. 
 
 
 



16. Um estudante de física tem uma curiosidade bastante grande para saber quanto vale a altura de um prédio de 10 
andares que foi construído em sua rua. Para isso, ele espera um determinado momento do dia e mede o valor da 
sombra de um muro e da sombra do prédio, encontrando, respectivamente, 30,0cm e 10,0m. Sabendo-se que o 
muro é pequeno e tem altura de 75,0cm, calcule quanto é a altura de cada um dos andares do prédio. 
 
17. Uma técnica comum na engenharia para determinar a altura de estruturas indeterminadas, como prédios, 
árvores, monumentos, etc, é com a comparação do tamanho de sombras. Sabendo que uma torre de transmissão de 
celular projeta uma sombra de 12m na mesma hora do dia em que uma pessoa de 1,6m projeta uma sombra de 
1,2m, qual é a altura da torre em questão? 
 
18. (PUC RJ) A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de altura projeta, 
no chão horizontal, uma sombra de comprimento 6,0 m. Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do 
muro, é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro? 
a) 2,0                 b) 2,4             c) 1,5              d) 3,6               e) 1,1 
 
19. (UFC CE) Um grupo de escoteiros deseja construir um acampamento em torno de uma árvore. Por segurança, 
eles devem colocar as barracas a uma distância tal da árvore que, se esta cair, não venha a atingi-los. Aproveitando o 
dia ensolarado, eles mediram, ao mesmo tempo, os comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que tem 
1,5m de altura; os valores encontrados foram 6,0m e 1,8m respectivamente. A distância mínima de cada barraca à 
árvore deve ser de: 
a) 6,0m            b) 5,0m           c) 4,0m                   d) 3,0m             e) 2,0m 
 
20. Uma lanterna é usada para projetar a sombra de um objeto na parede. Sabe-se que a distância entre o objeto e a 
parede é 3,0m e que sua sombra projetada é 4 vezes maior que ele. Determine a distância entre lanterna e objeto. 

 
 
21. Uma pessoa de 1,8m de altura quer determinar o tamanho de uma árvore a partir das relações de óptica 
geométrica que ela aprendeu no ensino médio. Para isso, ela se posiciona de tal modo que o final da sua sombra 
coincida com a posição final da sombra de uma árvore, conforme esquematizado na figura a seguir. Sabendo-se que 
a pessoa está a 20,0m da árvore e que a sombra da pessoa tem 2,5m, determine a altura da árvore. 

 
 
22. (UNESP/2009) Um pai, desejando brincar com seu filho com a sombra de um boneco projetada na parede, 
acende uma lâmpada, considerada uma fonte de luz puntiforme, distante 2 metros do boneco e 6 metros da parede 
na qual a sombra será projetada. Admitindo que a altura do boneco seja igual a 20 cm, qual a altura da sombra 
projetada na parede? Faça um desenho, na folha de respostas, representando os raios de luz a partir da lâmpada até 
a parede e indicando a posição do boneco e a região de sombra. 
 



23. (UFPB/2003) Ao usar uma lanterna em uma sala escura, uma estudante ilumina uma bola de futebol e observa 
que a sombra formada na parede oposta é envolvida por uma região de penumbra, como mostra a figura abaixo. 
Como é uma boa estudante, sabe que a penumbra aparece por que: 

 
a) a bola é perfeitamente esférica. 
b) os raios de luz não se movem perfeitamente em linha reta. 
c) existem múltiplas reflexões dos raios de luz nas paredes do quarto. 
d) a fonte de luz não é pontual. 
e) a velocidade da luz é constante. 
 

 
24. (UFAL) Na figura abaixo, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Pode-se afirmar que I, II e III são, 
respectivamente, regiões de: 

F

A

IIIIII
 

 
a) sombra, sombra e penumbra.  b) penumbra, sombra e sombra. 
c) sombra, penumbra e sombra.  d) penumbra, sombra e penumbra. 
e) penumbra, penumbra e sombra. 
 
25. No dia 20 de fevereiro de 2008 tivemos um eclipse total da lua, que não pôde ser observado em Florianópolis 
devido às más condições meteorológicas. Partindo dos princípios da Óptica Geométrica, desenhe um esquema de 
Eclipse Lunar, dando os nomes corretos dos astros participantes. Também escreva a função de cada um deles como 
fonte, obstáculo ou anteparo. 
 
26. Os eclipses solares e lunares são fenômenos naturais que ao longo da história da humanidade tiveram muitas 
explicações sobrenaturais, inclusive algumas associadas a vontades de Deuses. Hoje, graças ao desenvolvimento 
científico, sabemos que esses eventos ocorrem graçar à dinâmica de movimento entre Sol, Terra e Lua, além do 
princípio da propagação retilínea da luz. As diferenças entre eclipse total e parcial está na ocorrência de sombra ou 
penumbra sobre a superfície da Terra. E a ocorrência de sombra e penumbra só é possível porque o Sol: 
a) É uma fonte de luz incandecente; 
b) É considerada uma fonte de luz extensa em relação à Terra; 
c) É uma estrela; 
d) É considerada uma fonte de luz pontual em relação à Terra; 
e) É uma fonte de luz secundária. 
 
27. (UNIFOR CE/2003) O esquema representa o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua no momento de um eclipse. 
Uma pessoa situada exatamente no ponto A sobre a Terra estará observando um eclipse: 

TERRA
LUA

SOL

A

 
  
a) parcial da Lua          b) total da Lua          c) anular do Sol         d) parcial do Sol           e) total do Sol 
 
 
 
 
 
 



28. Os eclipses são fenômenos astronômicos que chamam atenção pela beleza e pela periodicidade em que ocorrem 
na natureza, sendo a observação dos lunares mais frequentes que os solares. Acerca das explicações físicas dos 
fenômenos, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas: 
(   ) No eclipse solar, a posição da Lua está entre o Sol e a Terra; 
(   ) O princípio óptico relacionado à explicação dos eclipses é a reversibilidade dos raios de luz; 
(   ) Num eclipse parcial da Lua, esta se encontra parte na sombra e parte na penumbra da Terra formada pelo Sol; 
(   ) Para explicar os eclipses, o Sol deve ser sempre considerado como fonte pontual de luz; 
(   ) Dependendo do eclipse, podemos considerar a Lua como fonte de luz primária. 
 
Espelhos Planos 
 
1. É possível observar a instalação de espelhos planos em diversos locais: desde espelhos de maquiagem nas bolsas 
femininas, até banheiros, shoppings, vitrines, etc. Considerando uma pessoa se olhando em frente a um desses 
espelhos, sua imagem será simétrica à pessoa em relação ao espelho. Além dessa característica de simetria, a 
imagem também será: 
a) do mesmo tamanho que a pessoa e enantiomorfa; 
b) menor que a pessoa e enantiomorfa; 
c) maior que a pessoa e invertida; 
d) do mesmo tamanho que a pessoa e invertida; 
e) menor que a pessoa e invertida. 
 
2. Sobre os conteúdos e conceitos envolvidos nos Espelhos Planos julgue os itens a seguir e dê como resposta a soma 
das alternativas corretas. 
01. A luz que incide sobre um espelho, reflete de acordo com as leis da refração; 
02. A imagem é enantiomorfa, ou seja, “de cabeça para baixo”; 
04. Se o objeto possui natureza real, a imagem é virtual; 
08. Se uma pessoa estiver a 1m do espelho, então ela estará 2m distante da sua imagem; 
16. A imagem tem sempre o mesmo tamanho do objeto, independente da distância. 
 
3. Sobre os conteúdos e conceitos envolvidos nos Espelhos Planos julgue os itens a seguir e dê como resposta a soma 
das alternativas corretas. 
01. A luz que incide sobre um espelho, a luz que reflete e a reta normal são coplanares; 
02. A imagem é enantiomorfa; 
04. Se o objeto está a 12m de sua imagem, então ele está a 24m do espelho; 
08. Se o objeto se aproxima 1m do espelho, então ele se aproxima 0,5m de sua imagem; 
16. Quando o ângulo de incidência é 300, então o ângulo de reflexão também é 300. 
 
4. Uma pessoa encontra-se em frente a um espelho plano no banheiro de sua casa. Com base nessa situação, analise 
as afirmações a seguir e assinale V nas verdadeiras e F nas falsas. 
(    ) A imagem da pessoa tem tamanho menor que a pessoa; 
(    ) Caso a pessoa se aproxime do espelho, sua imagem também aproximar-se-á do espelho; 
(    ) Se a pessoa der um passo para frente, sua imagem dará um passo para trás; 
(    ) Para cada passo que a pessoa der, sua imagem dará dois passos em sentido oposto; 
(    ) A imagem é invertida em relação ao objeto. 
 
5. Sobre a imagem formada por um espelho plano de um objeto real, assinale as alternativas verdadeiras sobre as 
características desta imagem e dê como resposta a soma dos itens associados a elas: 
01. A imagem é real; 
02. A imagem é menor que o objeto; 
04. A imagem é direita; 
08. A imagem fica cada vez menor à medida que o objeto se afasta; 
16. A imagem e o objeto são simétricos em relação ao espelho; 
32. A imagem é maior que o objeto; 
64. A imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. 
 
 
 



6. (UFRR/2010) Ao colocarmos um objeto de fronte a um espelho plano há a formação da imagem no referido 
espelho. A imagem é formada pela associação de pontos imagens a pontos objetos. Sabendo que o objeto se 
encontra num ponto P, a uma distância X do espelho, podemos afirmar: 
a) A imagem é virtual de mesma dimensão do objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
b) A imagem é virtual, menor que o objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
c) A imagem é real de mesma dimensão do objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
d) A imagem é real menor que o objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
e) A imagem é virtual de mesma dimensão do objeto e encontra-se a uma distância X de P 
 
7. (UESPI/2004) Um pequeno objeto real de altura h é posicionado na frente de um espelho plano, a uma distância d 
do mesmo (veja figura). Assinale a alternativa correta com relação à imagem fornecida por tal espelho. 

 
a) A imagem é virtual, tem altura h e está localizada a uma distância d do espelho. 
b) A imagem é real, tem altura h e está localizada a uma distância d do espelho. 
c) A imagem é virtual, tem altura menor que h e está localizada a uma distância d/2 do espelho. 
d) A imagem é real, tem altura maior que h e está localizada a uma distância 2d do espelho. 
e) Independente de sua natureza (real ou virtual), a imagem terá altura h e estará localizada no foco do espelho. 
 
8. A letra “P” é colocada em frente a um espelho plano, conforme mostra a figura a seguir. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a imagem desta letra formada pelo espelho. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Quem já levantou a mão em frente a um espelho plano, sabe que a imagem formada tem característica 
enantiomorfa em relação ao objeto. Com base nisso, desenhe na figura a seguir como serão formadas as imagens 
das seguintes letras desenhadas em frente a um espelho plano: 

 
10. Um objeto de formato irregular está colocado em frente a um espelho plano, conforme mostra a figura a seguir. 
Usando seus conhecimentos sobre formação de imagens nos espelhos, desenhe o formato correto da imagem do 
objeto. 

 
 



11. A imagem da figura abaixo, conjugada pelo espelho que está ao lado dela, é melhor representada pela 
alternativa: 

   
 
12. Um raio de luz possui ângulo de incidência de 300 em um espelho plano S conforme representado na figura 
abaixo. Tendo em vista as leis da reflexão, assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores dos ângulos 
â, ê, e ô. 

a) â = 30º / ê = 30º / ô = 60º; 
b) â = 60º / ê = 60º / ô = 30º; 
c) â = 30º / ê = 90º / ô = 90º; 
d) â = 60º / ê = 45º / ô = 45º; 
e) â = 30º / ê = 45º / ô = 45º. 
 
 
 
 

13. Imagine que um raio de luz incida na superfície da janela lateral de um edifício, formando um ângulo de 30° com 
a superfície do vidro, conforme mostra a figura a seguir. Considerando o vidro da janela como uma superfície plana e 
lisa, o valor do ângulo de reflexão para os raios que são refletidos no vidro será: 

 
 
a) 15°. 
b) 25°. 
c) 30°. 
d) 45°. 
e) 60°. 
 
 
 
 
 
 

14. Um raio de luz incide em dois sistemas ópticos distintos. Determine o que se pede: 
 
SISTEMA 1     SISTEMA 2 

 
 
a) Determine o valor do ângulo de reflexão no sistema 1; 
b) Determine o valor do ângulo de incidência no ponto 3 do sistema 2; 
c) Se um objeto real for colocado entre os dois espelhos que compõem o sistema 2, quantas imagens desse objeto 
serão formadas? 
 
 
 
 



15. Dois espelhos planos estão colocados em um ângulo de 900 um em relação ao outro. Um raio de luz incide no 
primeiro espelho com um ângulo de incidência, θ, indicado na figura. Sabendo que esse ângulo θ vale 600, determine 
o valor do ângulo de reflexão no segundo espelho. 

 
 
16. Um feixe de luz laser é apontado num sistema de dois espelhos perpendiculares entre si. Sabe-se que o ângulo 
de incidência no espelho 1 vale 700. Com base nas propriedades da reflexão e da óptica geométrica, determine: 
a) O valor do ângulo de incidência entre o feixe de luz e o espelho 2; 
b) O ângulo entre o feixe de luz que atinge o teto e o plano do teto. 

 
 
17. (UNIFOR CE/2001) Um raio de luz incide em um espelho plano AB, com ângulo de incidência de 60°, como mostra 
a figura abaixo. Após refletir no espelho AB o raio atinge um segundo espelho plano BC, que forma ângulo de 130° 
com o primeiro. Nessas condições, o ângulo de reflexão no espelho BC vale: 

 
a) 40° 
b) 50° 
c) 60° 
d) 70° 
e) 80° 
 
 

18. Duas pessoas se olham num espelho plano grande. Cláudia está a 1,5m do espelho, enquanto Roberto está 0,5m 
atrás de Cláudia. Qual é a distância entre Cláudia e a imagem de Roberto no espelho? 
 
19. Carlos e Fernanda encontram-se afastados lateralmente um do outro a 16,0m, ambos a 12,0m de frente a um 
paredão de vidro de um prédio, que acaba funcionando como um grande espelho plano. Sobre essa situação, 
determine: 
a) A distância, em linha reta, entre a posição de Carlos e a IMAGEM de Fernanda. 
b) Para Carlos ficar a 1,0m de sua própria imagem, ele deverá se aproximar quantos metros do paredão de vidro? 
 
20. (UFRJ/2007) Uma pessoa está a 3,5 metros de um espelho plano vertical, observando sua imagem. Em seguida, 
ela se aproxima até ficar a 1,0 metro do espelho. Calcule quanto diminuiu a distância entre a pessoa e sua imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Um objeto A está a 2m de um espelho plano. Outro objeto B está a 3m do mesmo espelho, na mesma horizontal, 
conforme mostra a figura. Qual a distância entre a imagem de B e o ponto A? 

 
a) 3m; 
b) 1m; 
c) 5m; 
d) 8m; 
e) 2m. 
 
 
 

22. Um raio de luz de uma lanterna acesa no ponto A ilumina o ponto B, ao ser refletido por um espelho horizontal 
sobre a semirreta DE da figura, estando todos os pontos num mesmo plano vertical. Determine a distância entre a 
imagem virtual do ponto A e o ponto B. 
(Considere AD = 1 m, BE = 2 m e DE = 4 m) 

 
 
23. Espelhos conjugados são muito usados em truques no teatro ou na TV para aumentar o número de imagens de 
um objeto colocado entre eles. Se o ângulo entre dois espelhos planos conjugados for 60 graus, quantas imagens 
serão obtidas? 
 
24. (UNCISAL/2008) Quando dois espelhos planos são dispostos de modo que suas faces refletoras formem entre si 
um ângulo de 720, o número de imagens de um objeto colocado exatamente no plano bissetor do ângulo formado 
entre eles será: 
a) 6.              b) 5.               c) 4.                 d) 2.           e) 0. 
 
25. Dois bonecos são colocados em frente a 2 espelhos planos que estão associados angularmente por um ângulo 
desconhecido. Um observador em frente aos espelhos observa, no total, 8 bonecos. Qual o valor do ângulo de 
associação dos espelhos? 
 
26. Quando dois espelhos estão associados, é possível formar múltiplas imagens de um mesmo objeto. Esse truque é 
muito comum em espetáculos teatrais e circenses para gerar um belo efeito visual. Assim sendo, considere que o 
ângulo de associação de dois espelhos seja 450 e que haja 3 bailarinas dançando entre eles. 
a) Quantas imagens serão vista PARA CADA bailarina? 
b) Quantas bailarinas serão vistas dançando, no total? 
 
27. Em um parque de diversões, Joaozinho entra na “casa dos espelhos” para procurar Maria. Ao olhar para um 
canto da sala, ele observa “3 Marias”, já contando com a verdadeira. Como Joaozinho é um rapaz esperto, lembra 
das aulas de Física e conclui que ela só pode estar no meio de uma associação de espelhos planos. Qual é o valor do 
ângulo da associação dos espelhos? 
 
28. As superfícies refletoras de dois espelhos planos formam um determinado ângulo de abertura entre si, que 
chamaremos de α. O valor numérico deste ângulo é quatro vezes maior que o número de imagens formadas para um 
único objeto colocado entre eles. O valor aproximado do número de imagens é: 
a) 2,255 
b) 9 
c) 36 
d) 1 
e) 93 
 



29. A figura abaixo é uma fotografia de um dado colocado em frente a uma 
associação de espelhos planos. Somente um dos dados da figura é real, todos 
os demais são imagens formadas pelo sistema. Com base nisso, analise e 
determine: 
 
a) O ângulo formado entre os espelhos planos; 
b) Se o ângulo entre os espelhos fosse colocado numa posição 150 menor, 
quantos dados A MAIS seriam vistos? 
 

 
Espelhos Esféricos 
 
1. Sobre os raios de luz que incidem em um espelho esférico, assinale a afirmativa correta: 
a) eles não seguem as leis da reflexão; 
b) os raios que incidirem paralelos não são usados para formação de imagem; 
c) os raios que incidem na direção do centro de curvatura refletem sobre si mesmos; 
d) os raios que emergiram paralelos ao eixo do espelho também incidiram paralelos ao eixo; 
e) raios paralelos ao eixo de um espelho convexo, ao incidirem sobre ele, irão convergir para o foco do mesmo. 
 
2. Sobre os raios notáveis que incidem em um espelho esférico, podemos dizer que aqueles que incidirem passando 
pela direção do foco, irão refletir: 
a) na direção do foco; 
b) sobre si mesmos; 
c) na direção paralela ao eixo do espelho; 
d) em direção ao vértice; 
e) na direção perpendicular ao eixo do espelho. 
 
3. Raios de luz paralelos incidem sobre a superfície de um espelho esférico côncavo ideal. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a forma como esses raios refletirão. 

 
 
4. Você está num acampamento. É exatamente meio-dia, o Sol está a pino e você está com fome. Precisa acender a 
fogueira para poder preparar o almoço, mas percebe que esqueceu o isqueiro em casa. Você possui apenas palitos 
de fósforo e um espelho. Como você aprendeu física, sabe que usando o Sol como fonte e o espelho para direcionar 
os raios, você pode acender o fósforo! Dê como resposta a soma das alternativas que apresentam o tipo de espelho 
que pode ser usado e a posição que deve ser colocada a cabeça do fósforo sobre o eixo do espelho para que se 
consiga queimá-lo. 
01. Côncavo 
02. Convexo 
04. Plano 
08. Foco 
16. Vértice 
32. Centro de Curvatura 
 
 
 



5. Todos os raios de luz que incidem em uma superfície e sofrem reflexão estão sujeitos à suas leis. Alguns desses 
raios incidindo sobre um espelho esférico apresentam comportamento notável em relação aos demais. Sendo assim, 
considere a afirmação abaixo: 
“Todo raio de luz que incidir na direção do centro de curvatura de um espelho esférico, irá refletir na ......” 
A alternativa abaixo que melhor completa o espaço pontilhado é: 
a) direção do foco;     b) direção do vértice; 
c) direção do centro de curvatura;   d) direção entre o foco e o vértice; 
e) ele será absorvido, sem reflexão. 
 
6. Querendo-se formar uma imagem real, menor e invertida, de um objeto real com o auxílio de um espelho 
côncavo, devemos posicionar o objeto em que região em relação ao espelho? 
a) mais distante que o centro de curvatura;  b) sobre o centro de curvatura; 
c) entre o centro e o foco;    d) entre o foco e o vértice; 
e) sobre o foco. 
 
7. Uma menina possui um espelho de maquiagem na sua bolsa. Sabendo-se que esse espelho é côncavo, onde ela 
deverá colocar o rosto para conseguir uma imagem ampliada, virtual e direita? 
a) mais distante que o centro de curvatura;  b) sobre o centro de curvatura; 
c) entre o centro e o foco;    d) sobre o foco; 
e) entre o foco e o vértice. 
 
8. Um objeto é colocado entre o foco e o centro de curvatura de um espelho côncavo. A imagem deste objeto tem as 
seguintes características: 
a) maior, real, invertida;    b) menor, real, invertida; 
c) maior, direita, real;     d) virtual, real, maior; 
e) virtual, menor, direita. 
 
9. Sobre as imagens formadas em espelhos esféricos para objetos reais, assinale a única alternativa correta. 
a) somente espelho convexo forma imagem virtual; 
b) toda imagem real é invertida; 
c) toda imagem virtual é menor que o objeto; 
d) um espelho convexo pode formar imagem real; 
e) a imagem no espelho côncavo será sempre menor, direita e virtual. 
 
10. (FGV) Na “sala dos espelhos” de um parque, Pedro se diverte observando suas imagens em diferentes espelhos. 
No primeiro, a imagem formada é invertida e aumentada; no segundo, invertida e reduzida e, no terceiro, direita e 
reduzida. O primeiro, o segundo e o terceiro espelhos são, respectivamente: 
a. convexo, convexo e côncavo.    b. côncavo, convexo e convexo. 
c. convexo, côncavo e côncavo.    d. côncavo, convexo e côncavo. 
e. côncavo, côncavo e convexo. 
 
11. (UFU/MG) Atualmente, há diversos tipos de telescópios no mercado. Apesar de suas especificidades, todos 
funcionam com base em princípios fundamentais da Óptica. No esquema abaixo, há representação da trajetória que 
os raios de luz fazem em um telescópio conhecido como newtoniano, desde o instante em que incidem no espelho 
na posição A, passam pelo espelho na posição B e chegam à ocular. É correto afirmar que os espelhos das posições A 
e B empregados nesse telescópio, assim como as propriedades físicas que possuem e que foram empregadas nesse 
instrumento são, respectivamente: 
 

 



a) o espelho da posição A é côncavo, e os raios que nele incidem refletem segundo o mesmo ângulo de incidência; o 
espelho da posição B é convexo, e os raios de luz que nele incidem refletem convergindo para seu foco. 
b) o espelho da posição A é convexo, e os raios de luz que nele incidem refletem convergindo para seu foco; o 
espelho da posição B é côncavo, e os raios de luz que nele incidem refletem convergindo para seu foco. 
c) o espelho da posição A é convexo, e os raios de luz que incidem em seu vértice refletem passando pelo seu centro 
de curvatura; o espelho da posição B é plano, e os raios que nele incidem refletem segundo o mesmo ângulo de 
incidência. 
d) o espelho da posição A é côncavo, e os raios de luz que nele incidem refletem convergindo para seu foco; o 
espelho da posição B é plano, e os raios que nele incidem refletem segundo o mesmo ângulo de incidência. 
 
12. Um objeto está colocado em frente a um espelho côncavo na posição indicada na figura abaixo. Sobre essa 
situação, julgue os itens a seguir em V para verdadeiros e F para falsos. 

 
(    ) A imagem do objeto ficará entre o foco e o vértice, sendo maior que o objeto; 
(    ) Caso o objeto seja movido para ficar sobre o centro de curvatura, sua imagem aproximar-se-á do espelho; 
(    ) Caso o objeto seja movido para o foco do espelho, sua imagem será imprópria; 
(    ) A imagem do objeto na posição em que se encontra será do tipo real; 
(    ) Este espelho não formará imagem virtual desse objeto independentemente da posição em que o objeto esteja. 
 
13. Quanto à imagem nos Espelhos Côncavos, pode-se afirma que ela é sempre: 
a) Virtual, menor e direita;    b) Real, menor e direita; 
c) Real, maior e invertida;    d) Virtual, maior e direita; 
e) Depende da posição do objeto. 
 
14. Quanto à imagem nos Espelhos Convexos, pode-se afirma que ela é sempre: 
a) Virtual, menor e direita;    b) Real, menor e direita; 
c) Real, maior e invertida;    d) Virtual, maior e direita; 
e) Depende da posição do objeto. 
 
15. Uma vela é colocada em frente a um espelho. Sobre isso, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. 
(   ) Nenhum tipo de espelho poderá ser usado para formar uma imagem real da vela; 
(   ) Se o espelho for plano, a imagem será invertida; 
(   ) Caso o espelho seja côncavo, é possível posicionar a vela de tal modo a conseguir uma imagem fora do espelho; 
(   ) Um espelho convexo produzirá uma imagem sempre menor que a vela, independente da sua posição; 
(   ) Quanto mais longe a vela estiver de um espelho plano, menor será a imagem produzida. 
 
16. Sobre a formação de imagem nos espelhos esféricos, assinale o que for correto e dê como resposta a soma dos 
itens associados. 
01. As imagens virtuais só podem ser vistas quando projetadas na parede; 
02. No datashow, o espelho interno produz uma imagem real do slide que é projetada numa tela ou numa parede; 
04. Os raios que incidem no espelho paralelamente ao eixo principal são refletidos na direção do vértice do mesmo; 
08. Os espelhos usados em vigilância, convexos, têm essa função porque produzem uma diminuição do campo 
visual; 
16. Somente os espelhos convexos produzem imagens virtuais; 
32. Os espelhos convexos não podem produzir imagens invertidas e reais; 
64. Toda imagem real é invertida. 
 
 



17. (UFSC - adaptada) Considere um espelho esférico côncavo com um objeto à sua frente, situado a uma distância 
do foco igual a duas vezes a distância focal, conforme está representado na figura abaixo. Em relação à imagem 
fornecida pelo espelho, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S): 

  
01. Como não foi fornecida a distância focal, não podemos afirmar nada sobre a posição da imagem. 
02. A imagem está entre o foco e o centro de curvatura do espelho. 
04. A imagem é real, invertida e menor que o objeto. 
08. A imagem está entre o foco e o vértice do espelho. 
16. A imagem é virtual, direita e maior que o objeto. 
32. A imagem é real, direita e seu tamanho é igual a um terço do tamanho do objeto. 
 
18. Em um determinado caso de formação de imagem em um espelho côncavo para um objeto real, percebe-se que 
a imagem formada é real e 5 vezes maior que o objeto. Podemos afirmar que o aumento linear transversal vale: 
a) +5          b) –5           c) +1/5          d) –1/5             e) +0,5 
 
19. Um objeto de 100cm de altura está a 60cm de um espelho convexo, cujo raio de curvatura é 80cm. Determine: 
a) A distância focal do espelho; 
b) A posição da imagem; 
c) O aumento linear transversal; 
d) As características da imagem (maior OU menor / real OU virtual / direita OU invertida). 
 
20. Um espelho esférico produz uma imagem 2 vezes MENOR e invertida de um objeto que se encontra a 6,0cm do 
seu vértice. Determine: 
a) O raio de curvatura do espelho; 
b) A distância da imagem ao espelho e da imagem ao objeto. 
 
21. Um espelho convexo usado para aumentar o campo visual num retrovisor de automóvel tem raio de curvatura 
2,0m. Um veículo encontra-se a 10,0m do espelho e tem tamanho de 1,8m de altura. Sobre essa situação, 
determine: 
a) A posição da imagem do carro formada pelo espelho; 
b) A imagem formada é quantas vezes menor que o objeto? 
 
22. Um espelho côncavo tem raio de 40cm. Um objeto de tamanho 30cm é colocado a 60cm do espelho. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente a distância da imagem ao espelho e a natureza dela. 
a) 30cm; imagem virtual;   b) 60cm; imagem real; 
c) 30cm; imagem real;    d) 60cm; imagem virtual; 
e) 15cm; imagem real. 
 
23. Em um parque de diversões, uma criança está em frente a um espelho esférico côncavo de foco 80,0cm. Sua 
imagem virtual fica com tamanho igual ao dobro do tamanho da criança. Com base nisso, responda: 
a) Qual a distância entre a criança e o espelho? 
b) Qual a distância entre a criança e a sua imagem dentro do espelho? 
 
24. Um objeto é colocado a 6cm de um espelho côncavo de raio de curvatura 20cm. Determine a distância da 
imagem ao espelho, e a natureza da imagem. 
a) 12cm; real;     b) 12cm; virtual; 
c) 15cm; virtual;    d) 15cm; real; 
e) 3cm; real. 
 



25. Deseja-se projetar a imagem de um pequeno objeto de 1cm de altura em uma parede, para que sua imagem 
tenha um tamanho um pouco maior. A projeção será feita colocando o objeto a 60cm de um espelho côncavo com 
distância focal de 40cm. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a distância que a tela de projeção deve 
ficar em relação ao espelho e o tamanho da imagem formada na tela. 
a) 30cm; 2cm;     b) 120cm; 0,5cm; 
c) 30cm; 0,5cm;    d) 60cm; 2cm; 
e) 120cm; 2cm. 
 
26. Um espelho côncavo tem raio de 40cm. Um objeto de tamanho 30cm é colocado a 60cm do espelho. Determine 
quanto vale a distância da imagem ao espelho. 
 
27. O raio de curvatura de um espelho côncavo é 40cm. Se colocarmos um objeto de 10cm de altura a uma distância 
de 30cm do espelho, então, podemos afirmar que a distância da imagem ao espelho e o tamanho da imagem são, 
respectivamente: 
a) 60cm e 20cm;    b) 20cm e 60cm; 
c) 15cm e 5cm;     d) 5cm e 15cm; 
e) 60cm e 2cm. 
 
28. Abrimos a caixa onde está guardado um espelho esférico. Percebemos que está escrito na caixa os seguintes 
dizeres: “espelho convexo de raio de curvatura 20cm”. Em seguida, colocamos um objeto a 40cm do vértice do 
espelho. Qual a distância da imagem até o espelho? Ela é real ou virtual? 
a) 20cm; virtual;    b) 8cm; real; 
c) 20cm; real;     d) 8cm; virtual; 
e) 13,3cm; virtual. 
 
29. Um palito de fósforo, de 8cm de comprimento, é colocado a 80cm de distância de um espelho esférico convexo. 
A imagem do palito possui comprimento de 1,6cm e a mesma orientação deste. Pode-se concluir que o valor 
absoluto da distância focal do espelho vale: 
a) 10 cm     b) 20 cm     c) 30 cm     d) 40 cm     e) 50 cm 
 
30. Uma caixa fechada, enviada por uma loja para uma empresa, contém os seguintes dizeres: “Contém um espelho 
de distância focal -10cm. Manuseie com cuidado. Frágil”. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as 
características do espelho que está dentro da caixa. 
a) espelho convexo; raio de curvatura 5cm; 
b) espelho côncavo; raio de curvatura 20cm; 
c) espelho plano; raio de curvatura 50cm; 
d) espelho côncavo; raio de curvatura 5cm; 
e) espelho convexo; raio de curvatura 20cm. 
 
31. Uma pessoa encontra-se de pé a uma distância de 10cm de um espelho esférico. Esta pessoa vê, no espelho, sua 
imagem direita e aumentada em 5 vezes. Com os dados fornecidos, pode-se dizer que a distância focal do espelho é:  
a) 12,5 cm. b) 10 cm. c) 20 cm. d) 30,5 cm. e) 25,5 cm. 
 
32. Um objeto real está em frente a um espelho côncavo, de acordo com o que mostra a figura a seguir, com 
algumas distâncias indicadas. Qual é a distância entre esse objeto e a sua imagem conjugada pelo espelho? 

 
 
 



GABARITO – Introdução à Óptica 
 
1. c 
2. b 
3. 26 
4. 36 
5. 07 
6. e 
7. c 
8. b 
9. 17 
10. 1,0m 
11. 5cm 
12. 25cm 
13. a. 0,5cm 
      b. 50% 
14. a 
15. 6cm 
16. 2,5m 
17. 16m 
18. d 
19. b 
20. 1m 
21. 16,2m 
22. 60cm 
23. d 
24. d 
25. desenhos 
26. b 
27. e 
28. V-F-V-F-F 
 
GABARITO – Espelhos Planos 
 
1. a 
2. 28 
3. 19 
4. F-V-F-F-F 
5. 84 
6. a 
7. a 
8. c 
9. desenho 
10. desenho 
11. a 
12. a 
13. e 
14. a. 550 
      b. 300 
      c. 23 
15. 300 
16. a. 200 
      b. 200 
17. d 
18. 3,5m 
19. a. 28,84m 
      b. 11,5m 



20. 5m 
21. c 
22. 5m 
23. 5 
24. c 
25. 900 
26. a. 7 
      b. 24 
27. 1200 
28. b 
29. a. 450 
       b. 4 
 
GABARITO – Espelhos Esféricos 
 
1. c 
2. c 
3. d 
4. 09 
5. c 
6. a 
7. e 
8. a 
9. b 
10. e 
11. d 
12. F-F-V-V-F 
13. e 
14. a 
15. F-F-V-V-F 
16. 96 
17. 06 
18. b 
19. a. -40cm 
      b. -24cm 
      c. virtual, menor e direita 
20. a. 4cm 
      b. 3cm e 3cm 
21. a. -0,91m 
      b. cerca de 11 vezes menor 
22. c 
23. a. 40cm 
      b. 120cm 
24. c 
25. e 
26. 30cm 
27. a 
28. d 
29. b 
30. e 
31. a 
32. 52,5cm 
 
 
 
 


