
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

01 (VUNESP-FMJ) – A figura mostra uma gota de água sobre uma folha, permitindo ver detalhes ampliados 

através dela, sem invertê-los. 

 
Foto: Rennato Testa) 

Na situação descrita, a gota funciona como 

a) uma lente divergente, com o objeto colocado no seu plano focal. 

b) uma lente divergente, com o objeto colocado entre seu plano focal e a própria lente. 

c) uma lente convergente, com o objeto colocado além de seu plano focal. 

d) uma lente convergente, com o objeto entre seu plano focal e a própria lente. 

e) uma lente convergente com o objeto colocado no seu plano focal. 

 

02 (VUNESP) – Um objeto luminoso encontra-se diante de um elemento óptico, que pode ser uma lente 

esférica ou um espelho plano ou esférico. Um estudante observa que a imagem do objeto, formada por esse 

elemento, é direita e reduzida em relação ao seu tamanho natural. Ele conclui corretamente que o elemento 

pode ser 

a) uma lente convergente ou um espelho côncavo. 

b) uma lente convergente ou um espelho convexo. 

c) um espelho plano. 

d) uma lente divergente ou um espelho convexo. 

e) uma lente divergente ou um espelho côncavo. 

 

03 (UFAC) – Um dispositivo de segurança muito usado em portas de apartamentos é o olho mágico. Ele é 

uma lente esférica que permite ver o visitante que está aguardando do lado de fora. Quando o visitante está 

a 60 cm da porta, o olho mágico forma, para a pessoa de dentro do apartamento, uma imagem três vezes 

menor e direita do rosto do visitante. O valor absoluto da distância focal dessa lente, em cm, vale: 

a) 75          

b) 60            

c) 45        

d) 30           

e) 15 

 

04.(UNESP) – É possível improvisar uma objetiva para a construção de um microscópio simples pingando 

uma gota de glicerina dentro de um furo circular de 5,0 mm de diâmetro, feito com um furador de papel em 



 

um pedaço de folha de plástico. Se apoiada sobre uma lâmina de vidro, a gota adquire a forma de uma 

semiesfera. Dada a equação dos fabricantes de lentes para lentes imersas no ar, 

𝐶 =
1

𝑓
= (𝑛 − 1) (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
), e sabendo que o índice de refração da glicerina é 1,5, a lente plano-convexa 

obtida com a gota terá vergência C, em unidades do SI, de 

a) 200 di.  

b) 80 di.  

c) 50 di. 

d) 20 di.  

e) 10 di. 

 

05. (UNICENTRO) – Uma pessoa observa uma árvore muito distante, e, depois passa a ler um livro em suas 

mãos. Depois de observar a árvore, para focalizar a imagem do livro em sua retina é preciso que 

a) os cristalinos dos olhos da pessoa fiquem mais finos. 

b) a distância focal dos cristalinos dos olhos da pessoa aumente. 

c) a distância entre os cristalinos e as retinas dos olhos da pessoa diminua. 

d) a distância entre os cristalinos e as retinas dos olhos da pessoa aumente. 

e) a distância focal dos cristalinos dos olhos da pessoa diminua. 

 

06. (UFABC) 

Segundo pesquisas recentes, 

20% da população brasileira é míope 

      Pode-se corrigir a miopia com o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgicamente. A cirurgia a laser 

consiste em esculpir e modelar a curvatura da córnea com a tecnologia do laser frio, chamado Excimer Laser. 

O epitélio do olho (cama - da superficial sobre a córnea) é raspado para receber o laser. 

As células da córnea são pulverizadas com a aplicação do laser, e a córnea é aplanada, tornando se menos 

curva. O epitélio, com o tempo, se regenera. 

 
O fato de a córnea ter sido aplanada corrige a miopia porque 

a) seu índice de refração fica menor, causando menos desvio nos raios luminosos. 

b) seu índice de refração fica maior, causando mais desvio nos raios luminosos. 

c) diminuindo a curvatura da córnea, o globo ocular torna-se menos convergente. 

d) diminuindo a curvatura da córnea, o globo ocular torna-se mais convergente. 

e) a córnea, mais fina, permite a entrada de mais luz no globo ocular. 

 

07.(PUC-SP) – Os esquemas correspondem a um olho míope (1) e um olho hipermetrope (2). 



 

 
As lentes corretivas devem ser, respectivamente, para (1) e (2), 

a) divergente e convergente. 

b) divergente e divergente. 

c) biconvexa e bicôncava. 

d) convergente e divergente. 

e) convergente e convergente. 

 

08.(UEPG-PR) – O olho humano pode ser considerado um conjunto de meios transparentes, separados um 

do outro por superfícies sensivelmente esféricas, que podem apresentar alguns defeitos tais como miopia, 

daltonismo, hipermetropia etc. O presbiopismo é causado por 

a) achatamento do globo ocular. 

b) alongamento do globo ocular. 

c) ausência de simetrias em relação ao eixo ocular. 

d) endurecimento do cristalino. 

e) insensibilidade ao espectro eletromagnético da luz. 

 

09.(MED.-ARARAS) – Uma pessoa não pode ver com nitidez objetos situados a mais de 50 cm de seus olhos. 

O defeito de visão dessa pessoa e a vergência das lentes que ela deve usar para corrigir tal defeito 

correspondem, respectivamente, a: 

a) miopia, 2,0 di;  

b) hipermetropia, –2,0 di; 

c) miopia, –2,0 di;  

d) astigmatismo, 0,50 di; 

e) miopia, –0,50 di. 

 

10. (Fatec-SP) “Olho mágico” é um dispositivo de segurança residencial constituído simplesmente de uma 
lente esférica. Colocado na porta de apartamentos, por exemplo, permite que se veja o visitante que está 
no hall de entrada. Quando um visitante está a 50 cm da porta, um desses dispositivos forma, para o 
observador dentro do apartamento, uma imagem três vezes menor e direita do rosto do visitante. Assinale 
a alternativa que se aplica a esse caso quanto às características da lente do olho mágico e o seu comprimento 
focal (f).  

A) Divergente, f = −300 cm.  

B) Divergente, f = −25 cm.  

C) Divergente, f = −20 cm.  

D) Convergente, f = +20 cm.  

E) Convergente, f = +300 cm.  

11. (CEFET-MG–2008) Um objeto O é colocado sobre o eixo principal de duas lentes de vidro L1 e L2, 
conforme mostram as seguintes figuras. As lentes estão no ar, e F representa o foco da lente L1. Sobre as 
lentes, afirma-se:  



 

 
I. A lente L2 é convergente, enquanto L1 é divergente.  

II. A distância focal de L2 é menor do que a de L1.  

III. A imagem de O produzida por L2 é maior do que a produzida por L1.  

IV. As imagens de O geradas pelas duas lentes são reais.  

Estão CORRETAS apenas as afirmações  

A) I e II.  

B) I e III.  

C) II e III.  

D) II e IV.  

E) III e IV. 
 

12. (UFTM-MG–2008) Duas lentes esféricas, uma plano-convexa e outra plano-côncava, são justapostas e 

inseridas no vácuo (índice de refração igual a 1). Os raios de curvatura de ambas as lentes têm o mesmo 

valor; entretanto, seus índices de refração diferem. A vergência do conjunto, resultado da adição das 

vergências individuais de ambas as lentes, em di, pode ser determinado por 

 
a)𝐶 =

𝑛1+𝑛2

2𝑅
 

b) 𝐶 =
𝑛1+𝑛2

𝑅
 

c)𝑐 =
𝑛1

𝑛2
𝑅 

d) 𝐶 =
𝑛1− 𝑛2

𝑅
 

e) 𝐶 =
𝑛2+𝑛1

𝑅
 

 

13. (UEL-PR) O esquema a seguir representa, em escala, um objeto O e sua imagem i conjugada por um 

sistema óptico S. O sistema óptico S compatível com o esquema é  

 



 

A) um espelho côncavo.  

B) um espelho convexo.  

C) uma lente convergente.  

D) uma lente divergente.  

E) uma lâmina de faces paralelas.  

14. (UFF-RJ) A figura representa um objeto real (O) e a sua imagem (I) obtida por um dispositivo óptico 
simples (D).  

 
Sabendo que essa imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto, pode-se afirmar que o 
dispositivo óptico é  

A) um espelho plano.  
B)  uma lente delgada convergente.  

C) um espelho esférico convexo.  

D) um espelho esférico côncavo.  

E) uma lente delgada divergente.  
 

15. (UEL-PR) Uma associação de lentes delgadas justapostas é formada por duas lentes. Uma delas é 
convergente, de distância focal igual a f. A distância focal da associação é 2f. Qual o tipo e a distância focal 
(x) da segunda lente?  

A) Divergente; |x| = 2f  

B) Convergente; x > f  

C) Divergente; |x| ≠ f  

D) Convergente; x < f  

E) Convergente; x = f  

 

16. (PUC-SP–2010) O olho humano pode ser entendido como um sistema óptico composto basicamente de 
duas lentes – córnea (A) e cristalino (B). Ambas devem ser transparentes e possuir superfícies lisas e 
regulares para permitirem a formação de imagens nítidas. Podemos classificar as lentes naturais de nossos 
olhos, A e B, respectivamente, como sendo  

 



 

AB  

A) convergente e convergente.  

B) convergente e divergente.  

C) divergente e divergente.  

D) divergente e convergente.  

E) divergente e plana.  

17. (UFMG) Dois defeitos visuais bastante comuns no ser humano são a miopia e a hipermetropia. Num olho 
míope, a imagem é formada antes da retina enquanto, num olho hipermétrope, a imagem é formada depois 
da retina. Na figura, estão representados três raios de luz emergindo de uma fonte localizada em P, passando 
pelas lentes delgadas L1 e L2 e atingindo Q.  

 
   Com relação às lentes L1 e L2, a afirmativa CORRETA é:  

A) L1 e L2 podem corrigir hipermetropia.  

B) L1 e L2 podem corrigir miopia.  

C) L1 pode corrigir hipermetropia, e L2, miopia.  

D) L1 pode corrigir miopia, e L2, hipermetropia. 

 

18. (PUC RS) Considere as afirmações a seguir, que se referem ao globo ocular humano.  

I. O olho emétrope, ou normal, deve ser capaz de focalizar na retina objetos localizados no infinito, ou seja, 
a grandes distâncias, sem acomodação do cristalino.  

II. O olho emétrope deve ser capaz de focalizar na retina, sem qualquer esforço de acomodação, objetos que 
se encontram na distância mínima de visão distinta, que é de 25 cm.  

III. Na miopia, os raios de luz paralelos que incidem no globo ocular são focalizados antes da retina, e a sua 
correção é feita com lentes divergentes.  

IV. Na hipermetropia, os raios de luz paralelos que incidem no globo ocular são focalizados depois da retina, 
e sua correção é feita com lentes convergentes. 

Analisando as afirmativas, conclui-se que somente estão CORRETAS  

A) I e II.  

B) II e III.  

C) III e IV.  

D) I, II e III.  

E) I, III e IV.  

19. (UFRGS) Selecione a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do seguinte texto:  

Uma pessoa vê nitidamente um objeto quando a imagem desse objeto se forma sobre a retina.  

Em pessoas míopes, a imagem se forma à frente da retina. Em pessoas hipermétropes, os raios luminosos 
são interceptados pela retina antes de formarem a imagem (diz-se, então, que a imagem se forma atrás da 
retina).  



 

Pessoas míopes devem usar óculos com lentes _________________, e pessoas hipermétropes devem usar 
óculos com lentes _________________.  

A) convergentes – biconvexas  

B) convergentes – divergentes  

C) plano-convexas – divergentes  

D) divergentes – bicôncavas  

E) divergentes – convergentes  

20. (VUNESP) Assinale a alternativa CORRETA.  

A) Quando alguém se vê diante de um espelho plano, a imagem que observa é real e direita.  

B) A imagem formada sobre o filme, nas máquinas fotográficas, é virtual e invertida.  

C) A imagem que se vê quando se usa uma lente convergente como “lente de aumento” (lupa) é virtual e 
direita.  

D) A imagem projetada sobre uma tela por um projetor de slides é virtual e direita.  
E) A imagem de uma vela formada na retina de um olho humano é virtual e invertida. 

21. (UFMG) Com relação a um oscilador harmônico simples, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO  

A) A energia mecânica do oscilador é conservada.  

B) A amplitude do sistema é o maior afastamento em relação à posição de equilíbrio.  

C) O período de oscilação varia sempre com a aceleração da gravidade.  

D) O menor tempo para o movimento se repetir é o período.  

E) A posição do oscilador pode ser descrita por uma função senoidal ou cossenoidal.  

22. (CEFET-PR) Um oscilador massa-mola horizontal executa um Movimento Harmônico Simples de 
amplitude A. Das alternativas a seguir, assinale aquela que representa CORRETAMENTE o gráfico das 
energias potencial elástica e cinética que atuam nesse movimento, como função do deslocamento em 
relação à posição de equilíbrio ( A : amplitude; a : energia potencial; b : energia cinética). 

 



 

23. (Mackenzie-SP) Uma partícula em MHS tem velocidade máxima 2,0π m/s. Se a amplitude do movimento 
é de 20 cm, seu período é de  

A) 20 min.  

B) 0,20 min.  

C) 20 s.  

D) 2,0 s.  

E) 0,20 s. 

24. (PUC Minas) Uma partícula de massa 0,50 kg move-se sob a ação apenas de uma força, à qual está 
associada uma energia potencial U(x), cujo gráfico em função de x está representado na figura exposta. Esse 
gráfico consiste em uma parábola passando pela origem. A partícula inicia o movimento a partir do repouso, 
em x = –2,0 m. Sobre essa situação, é FALSO afirmar que  

 
A) a energia mecânica dessa partícula é 8,0 J.  

B) a velocidade da partícula, ao passar por x = 0, é 4,0 m/s.  

C) em x = 0, a aceleração da partícula é zero.  

D) quando a partícula passar por x = 1,0 m, sua energia cinética é 3,0 J.  

25. (UFV-MG) Um bloco oscila harmonicamente, livre da resistência do ar, com uma certa amplitude, como 
ilustrado na figura a seguir.  

 
Ao aumentar sua amplitude de oscilação, pode-se afirmar que  

A) a constante elástica da mola não se altera, aumentando o período e a velocidade máxima do oscilador.  

B) o período e a constante elástica da mola não se alteram, aumentando apenas a velocidade máxima do 
oscilador.  

C) o período aumenta, a velocidade máxima diminui e a constante elástica da mola não se altera.  

D) o período, a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola aumentam.  

E) o período, a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola não se alteram.  

26. (UEG) Uma partícula de massa m, presa à extremidade de uma mola de massa desprezível, oscila num 
plano horizontal de atrito desprezível, em trajetória retilínea em torno do ponto de equilíbrio 0.  

 



 

Sendo o movimento harmônico simples de amplitude x, marque a alternativa CORRETA.  

A) O período do movimento independe de m.  

B) A energia cinética é máxima no ponto 0.  

C) A energia mecânica do sistema é variável.  

D) A energia potencial elástica é mínima em –x.  

E) A energia potencial gravitacional varia ao longo do movimento.  

27. (FUVEST-SP)  

 
Uma peça, com a forma indicada, gira em torno de um eixo horizontal P, com velocidade angular constante 
e igual a π rad/s. Uma mola mantém uma haste apoiada sobre a peça, podendo a haste mover-se apenas na 
vertical. A forma da peça é tal que, enquanto ela gira, a extremidade da haste sobe e desce, descrevendo, 
com o passar do tempo, um movimento harmônico simples Y(t), como indicado no gráfico. Assim, a 
frequência do movimento da extremidade da haste será de  

A) 3,0 Hz.  

B) 1,5 Hz.  

C) 1,0 Hz.  

D) 0,75 Hz.  

E) 0,5 Hz.  
 

28.( (UEMS-MS) – Os gráficos da amplitude em função da posição e da amplitude em função do tempo dão 

as características de uma onda. 

 

A partir destes dados, determine a velocidade de propagação desta onda. 

a) 20 m/s  

b) 40 m/s  



 

c) 60 m/s  

d) 80 m/s  

e) 120 m/s 

 

29. (CEFET-RJ) –A radiação eletromagnética é dita ionizante quando possui energia suficiente para ionizar 

átomos e moléculas. Esta pode danificar as células do corpo humano, afetando o seu material genético, 

causando doenças como, por exemplo, câncer. Em geral, as radiações são potencialmente perigosas quando 

os seus comprimentos de onda se situam abaixo de 320nm (1 nanômetro = 10–9 m). Os aparelhos celulares 

operam na faixa de frequências de 800 MHz a 1800 MHz. 

Os celulares emitem radiação cujos comprimentos de onda estão compreendidos na faixa de 

a) 15 cm a 40 cm.  

b) 20 cm a 60 cm. 

c) 15 cm a 30 cm.  

d) 40 cm a 60 cm. 

Adote para a velocidade das radiações eletromagnéticas o valor c = 3 . 108 m/s. 

 

30. (UNIFESP) – O gráfico da figura mostra uma onda luminosa em dois meios com índices de refração 

diferentes. A interface que separa os meios encontra-se na coordenada x = 0. 

O meio com índice de refração n1 = 1,0 ocupa a região x < 0 e o meio com índice de refração n2 ocupa a 

região x > 0. 

 
Analisando o gráfico, é possível afirmar que o índice de refração n2 é 

a) 2,0.  

b) 1,8.  

c) 1,5.  

d) 1,3.  

e) 1,2. 

 

31.(UNIP) – Uma onda se propaga na água contida em um tanque com velocidade de módulo 2,0m/s e a 

distância entre as cristas sucessivas e de 0,50m. Em seguida, a mesma onda, ainda se propagando no tanque, 

atinge uma região mais profunda e o módulo de sua velocidade torna-se igual a 4,0m/s e a distância entre 

as cristas sucessivas passa a valer D. 

Considere as seguintes proposições: 

I. A frequência da onda não se altera e vale 4,0Hz. 

II. A distância D vale 1,0m. 

Responda mediante o código: 

a) As duas proposições estão erradas. 



 

b) Apenas a proposição (I) é correta. 

c) Apenas a proposição (II) é correta. 

d) As duas proposições são corretas. 

e) Se a proposição (I) for correta, a proposição (II) é falsa. 

 

32.(UFMG) – Esta figura mostra parte de duas ondas, I e II,  que se propagam na superfície da água de dois 

reservatórios idênticos. 

 

 
Com base nessa figura, pode-se afirmar que 

a) a frequência da onda I é menor do que a da onda II, e o comprimento de onda de I é maior que o de II. 

b) as duas ondas têm a mesma amplitude, mas a frequência de I é menor do que a de II. 

c) as duas ondas têm a mesma frequência, e o comprimento de onda é maior na onda I do que na onda II. 

d) os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na onda I do que na onda II. 

e) os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na onda I do que na onda II. 

 

33.(UFMG) – Um menino caminha pela praia arrastando uma vareta. Uma das pontas da vareta encosta na 

areia e oscila, na direção transversal à direção do movimento do menino, traçando no chão uma curva na 

forma de uma onda, como mostra a figura. 

 
Uma pessoa observa o me nino e percebe que a frequência de oscilação da ponta da vareta encostada na 

areia é de 1,2Hz e que a distância entre dois máximos consecutivos da onda forma da na areia é de 0,80m. 

A pessoa conclui então que o módulo da velo cidade do menino é igual a: 

a) 0,48m/s  

b) 0,67m/s  

c) 0,80m/s 

d) 0,96m/s  

e) 1,5m/s 

 



 

34. (UFMG) O som é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um 
exemplo de uma onda transversal. O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas 
transversais é  

A) a direção de vibração do meio de propagação.  

B) a direção de propagação.  

C) o comprimento de onda.  

D) a frequência.  

 

35. (UFTM-MG) Denomina-se onda o movimento causado por uma perturbação que se propaga por um 
meio. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto à 
direção de vibração. Em relação à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, 
bidimensionais ou tridimensionais, e ficam, perfeita e respectivamente, representadas por ondas  

A) em cordas, em superfícies de lagos e sonoras.  

B) em metais, sonoras e eletromagnéticas.  

C) luminosas, em metais e em cordas.  

D) sonoras, eletromagnéticas e em cordas.  

E) luminosas, em metais e em superfícies de lagos.  
 

36. (UFMG) A figura representa uma corda na qual se propaga uma onda transversal de frequência f. A 
velocidade de propagação da onda, na corda, é dada por  

 
A) f.x.  
B) f.y.  
C) x/f.  
D) y/f.  
E) x/y.  

 

37. (Mackenzie-SP–2010) A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga em um certo meio, 
com frequência 10 Hz. A velocidade de propagação dessa onda é  

 
A) 0,40 m/s.  

B) 0,60 m/s.  

C) 4,0 m/s.  

D) 6,0 m/s.  



 

E) 8,0 m/s.  

 

38. (PUC Minas) Um professor de Física, que ministrava a primeira aula de ondas, dava exemplos de ondas 
eletromagnéticas. Ele dizia: “São exemplos de ondas eletromagnéticas as ondas de rádio, a luz, as ondas de 
radar, os raios X, os raios γ.” Logo após ter citado os raios γ, um aluno entusiasmado completou a lista de 
exemplos, dizendo: “Raios α, raios β e raios catódicos”. Pode-se afirmar que  

A) pelo menos um exemplo citado pelo professor está errado.  

B) todos os exemplos citados pelo professor e pelo aluno estão corretos.  

C) apenas um exemplo citado pelo aluno está errado.  

D) os três exemplos citados pelo aluno estão errados.  

E) há erros tanto nos exemplos citados pelo professor quanto naqueles citados pelo aluno. 
 

39. (UFMG–2008) Quando uma onda sonora incide na superfície de um lago, uma parte dela é refletida e a 
outra é transmitida para a água.  

Sejam fI a frequência da onda incidente, fR a frequência da onda refletida e fT a frequência da onda 
transmitida para a água.  

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que  

A) fR = fI e fT > fI.  

B) fR < fI e fT > fI.  

C) fR = fI e fT = fI.  

D) fR < fI e fT = fI.  

40. (UFV-MG–2009) Uma onda luminosa monocromática proveniente do ar passa a se propagar no vidro. 
Lembrando que a velocidade de propagação da luz no vidro é menor que no ar, é CORRETO afirmar que, no 
vidro,  

A) o comprimento de onda da luz será menor que no ar.  

B) a frequência da luz será maior que no ar.  

C) a frequência da luz será menor que no ar.  

D) o comprimento de onda da luz será o mesmo que no ar. 
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