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01 - (PUC SP/2016)    

Determine o raio de curvatura, em cm, de um espelho esférico que 

obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga de um 

determinado objeto uma imagem invertida, de tamanho igual a 1/3 do 

tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. 

Sabe-se que distância entre a imagem e o objeto é de 80cm. 

 

a) 15 

b) 30 

c) 60 

d) 90 

 

02 - (PUCCAMP SP/2016)    

Uma vela acesa foi colocada a uma distância p do vértice de um 

espelho esférico côncavo de 1,0 m de distância focal. Verificou-se 

que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama 

desta vela, ampliada 5 vezes. 

 

O valor de p, em cm, é: 

 

a) 60. 

b) 90. 

c) 100. 

d) 120. 

e) 140. 

 

03 - (UNESP/2016)    

Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz 

deparou-se com três espelhos sobre o balcão: um plano, um esférico 

côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens 

nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao 

se posicionar sempre a mesma distância desses espelhos, via três 

diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir. 

 

 
 

Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de 

espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação 

correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa: 

 

a) o espelho A é o côncavo e a imagem conjugada por ele é 

real. 

b) o espelho B é o plano e a imagem conjugada por ele é real. 

c) o espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é 

virtual. 

d) o espelho A é o plano e a imagem conjugada por ele é 

virtual. 

e) o espelho C é o convexo e a imagem conjugada por ele é 

virtual. 

 

04 - (UNCISAL/2016)    

Em um experimento foi utilizado um espelho côncavo preso a um 

suporte, uma superfície plana e um lápis pequeno. Devido ao ajuste 

dos suportes, a base do lápis ficou alinhada com o eixo óptico do 

espelho, conforme indicado na figura. A primeira etapa do roteiro 

experimental consiste em colocar o lápis a uma distância do espelho 

d0 menor que a sua distância focal. Na segunda etapa, coloca-se o 

lápis a uma distância d0 igual a duas vezes a distância focal do 

espelho. Por fim, na terceira etapa, coloca-se o lápis a uma distância 

d0 maior que duas vezes a distância focal do espelho. 

 

 
 

Quais as características das imagens do lápis após a realização das 

três etapas experimentais? 

 

a) Primeira etapa: imagem virtual, direita e ampliada; Segunda 

etapa: imagem real, invertida e mesmo tamanho; Terceira etapa: 

imagem real, invertida e reduzida. 

b) Primeira etapa: imagem virtual, invertida e formada no 

infinito; Segunda etapa: imagem real, invertida e mesmo tamanho; 

Terceira etapa: imagem real, invertida e reduzida. 

c) Primeira etapa: imagem real, direita e ampliada; Segunda 

etapa: imagem virtual, invertida e aumentada; Terceira etapa: 

imagem virtual, invertida e reduzida. 

d) Primeira etapa: imagem real, invertida e formada no infinito; 

Segunda etapa: imagem virtual, invertida e mesmo tamanho; Terceira 

etapa: imagem virtual, invertida e reduzida. 



e) Primeira etapa: imagem real, direita e ampliada; Segunda 

etapa: imagem virtual, invertida e mesmo tamanho; Terceira etapa: 

imagem virtual, invertida e reduzida. 

 

05 - (Mackenzie SP/2015)    

O uso de espelhos retrovisores externos convexos em automóveis é 

uma determinação de segurança do governo americano desde 1970, 

porque 

 

a) a imagem aparece mais longe que o objeto real, com um 

aumento do campo visual, em relação ao de um espelho plano. 

b) a distância da imagem é a mesma que a do objeto real em 

relação ao espelho, com aumento do campo visual, em relação ao de 

um espelho plano. 

c) a imagem aparece mais perto que o objeto real, com um 

aumento do campo visual, em relação ao de um espelho plano. 

d) a imagem aparece mais longe que o objeto real, com uma 

redução do campo visual, em relação ao de um espelho plano. 

e) a distância da imagem é maior que a do objeto real em 

relação ao espelho, sem alteração do campo visual, quando 

comparado ao de um espelho plano. 

 

06 - (UFU MG/2015)    

Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém, 

em um tamanho quatro vezes maior do que seu tamanho original. 

Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 

60 cm de seu vértice. A partir da situação descrita, responda:  

 

a) Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? 

Justifique matematicamente sua resposta.  

b) Se um outro objeto for colocado a 10 cm do vértice desse 

mesmo espelho, a que distância dele a imagem será formada?  

 

07 - (UNICAMP SP/2015)    

Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas 

porque, dependendo da posição relativa entre objeto e imagem, eles 

permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na 

figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem 

formada por um espelho côncavo. Fazendo uso de raios notáveis, 

podemos dizer que a flecha que representa o objeto 

 

 
 

a) se encontra entre F e V e aponta na direção da imagem. 

b) se encontra entre F e C e aponta na direção da imagem. 

c) se encontra entre F e V e aponta na direção oposta à 

imagem. 

d) se encontra entre F e C e aponta na direção oposta à 

imagem. 

 

08 - (FATEC SP/2014)    

Como foi que um arranha-céus “derreteu” um carro? 

 

“É uma questão de reflexo. Se um prédio é curvilíneo e tem várias 

janelas planas, que funcionam como espelhos, os reflexos se 

convergem em um ponto” diz Chris Shepherd, do Instituto de Física 

de Londres. 

O edifício de 37 andares, ainda em construção, é de fato um prédio 

curvilíneo e o carro, um Jaguar, estava estacionado em uma rua 

próxima ao prédio, exatamente no ponto atingido por luzes refletidas 

e não foi o único que sofreu estrago. 

O fenômeno é consequência da posição do Sol em um determinado 

período do ano e permanece nessa posição por duas horas por dia. 

Assim, seus raios incidem de maneira oblíqua às janelas do edifício. 

 

 
(bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_como_luzrefletida_ 

derrete_carro_an.shtml Acesso em: 13.09.2013. Adaptado. Foto: 

Original colorido) 

 

Considerando o fato descrito e a figura da pessoa observando o 

reflexo do Sol no edifício, na mesma posição em que estava o carro 

quando do incidente, podemos afirmar corretamente que o prédio se 

assemelha a um espelho 

 

a) plano e o carro posicionou-se em seu foco infinito. 

b) convexo e o carro posicionou-se em seu foco principal. 

c) convexo e o carro posicionou-se em um foco secundário. 

d) côncavo e o carro posicionou-se em seu foco principal. 

e) côncavo e o carro posicionou-se em um foco secundário. 

 

09 - (UEPA/2014)    

Num tratamento dentário é comum o odontólogo usar um pequeno 

espelho para observar as características do dente do paciente. 

Considere um dente de 0,8 cm de altura, posicionado a 1,0 cm de um 

espelho côncavo de distância focal igual a 5,0 cm. A partir dessas 

informações, o tamanho da imagem que o odontólogo consegue ver, 

em cm, é igual a: 

 
 

a) 0,6 

b) 0,8 

c) 1,0 

d) 1,2 

e) 1,4 

 

10 - (Mackenzie SP/2012)    

Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho 

esférico côncavo, que obedece às condições de Gauss, conforme 

ilustra a figura ao lado. O raio da esfera, da qual foi retirada a calota 

que constitui o espelho, mede 1,00 m. Nessas condições, a distância 

entre esse objeto e sua respectiva imagem conjugada é de 

 

 
 

a) 240 cm 

b) 150 cm 

c) 75 cm 

d) 60 cm 

e) 50 cm 

 

11 - (UFG GO/2012)    

Um objeto retangular é colocado diante de um espelho côncavo, 

conforme representado na figura a seguir. 



 

 
 

Para a situação apresentada, a imagem conjugada por esse espelho 

é: 

 

a)

 

b)

 

c)

  

d)

 

e)

  
 

12 - (UFU MG/2012)    

Nos faróis dos veículos têm sido empregados dois espelhos 

esféricos, de modo a se obter o máximo de aproveitamento dos raios 

luminosos emitidos, como exemplifica o esquema abaixo, no qual os 

espelhos são representados pelas letras E1 e E2. 

 

 
 

Para que haja o perfeito direcionamento dos raios de luz para a 

frente do veículo, a lâmpada deve estar posicionada 

 

a) nos focos dos espelhos E1 e E2. 

b) nos centros de curvatura de ambos os espelhos. 

c) no foco do espelho E1 e no centro de curvatura de E2. 

d) no centro de curvatura do espelho E1 e entre o foco e o 

vértice de E2. 

 

13 - (UFG GO/2011)    

Em abril de 2010, o telescópio espacial Hubble completou 20 anos 

em órbita. O avanço na obtenção de imagens permitiu descobertas 

de novas galáxias e informações sobre a matéria escura presente no 

Universo. Inicialmente, ele apresentou diversos problemas, obrigando 

a Nasa a enviar astronautas para fazerem reparos. Dentre esses 

problemas, a aberração esférica, em que os raios de luz que incidem 

sobre as bordas do espelho são desviados para um ponto diferente 

dos raios que incidem na região central do espelho. Esse problema 

pode ser corrigido dando-se um formato parabólico à curvatura do 

espelho. Qual das figuras abaixo representa o problema descrito? 

 

a) b) 

 

c) d) 

 

e) 

 
 

14 - (UFU MG/2011)    

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. 

 

15 - (FGV/2011)    

Ao estacionar seu carro, o motorista percebeu a projeção da imagem 

da pequena lâmpada acesa de um dos faroletes, ampliada em 5 

vezes, sobre a parede vertical adiante do carro. Em princípio, o 

farolete deveria projetar raios de luz paralelos, já que se tratava de 

um farol de longo alcance. 

 

 
 

Percebeu, então, que o conjunto lâmpada-soquete tinha se 

deslocado da posição original, que mantinha a lâmpada a 10,0 cm da 

superfície espelhada do espelho esférico côncavo existente no farol. 



Considerando que o foco ocupa uma posição adiante do vértice do 

espelho, sobre o eixo principal, é possível concluir que, agora, a 

lâmpada se encontra a 

 

a) 2,0 cm atrás do foco. 

b) 1,0 cm atrás do foco. 

c) 0,5 cm atrás do foco. 

d) 0,5 cm adiante do foco. 

e) 2,0 cm adiante do foco. 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: C 

2) Gab: D 

3) Gab: C 

4) Gab: A 

5) Gab: C 

6) Gab:  

a) A ampliação (A) é dada por: 




f

f

o

i
A      (1) 

onde i é a altura da imagem, o altura do objeto, f é distância focal e p é a 

distância entre o objeto e o vértice do espelho. 

O fato de a imagem ser projetada garante que a mesma é real e tem orientação 

contrária à do objeto, assim a altura da imagem é expressa como: 

i = –4o     (2) 

Substituindo a Equação (2) e os valores do enunciado na Equação (1), obtém-

se: 

60f

f

o

o4





 

f = 48 cm 

Como f > 0, o espelho esférico utilizado é côncavo. 

b) A distância da imagem com relação ao vértice do espelho é 12,6 

cm. 

7) Gab: A 

8) Gab: E 

9) Gab: C 

10) Gab: A 

11) Gab: A 

12) Gab: C 

13) Gab: D 

14) Gab: D 

15) Gab: E 

 

  

 

 


