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Problema 16

A figura abaixo mostra a vista de cima de um corredor com espelho plano M montado em uma das extre-7

midades. Um ladrãp B se esgueira por um corredor em direção ao centro do espelho. Se d = 3.0 m, a que8

distância o ladrão está do espelho no momento em que é avistado pelo vigia S?9

Figura 1: Vista de cima dos corredores de um museu

Problema 210

A figura abaixo mostra uma lâmpada pendurada a uma distância d1 = 250 cm acima da superfície da água11

de uma piscina na qual a profundidade é de d2 = 250 cm. O fundo da piscina é um espelho. A que distância12

do espelho é formada a imagem da lâmpada? (Considere ângulos de incidência e refração pequenos)13

Figura 2: Lâmpada suspensa sobre uma piscina.

Problema 314

A figura mostra a ampliação lateral m em função da distância do objeto ao espelho esférico quando o objeto15

é deslocado ao longo do eixo central do espelho. A escala do eixo horizontal é tal que ps = 10 cm. Qual é16

a ampliação do objeto quando se encontra a 21 cm do espelho?17
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Figura 3: Aumento lateral de um espelho.

Problema 418

a) Um ponto luminoso está se movendo com velocidade vo em direção a um espelho esférico de raio de19

curvatura r, ao longo do eixo central do espelho em que p é a distância do objeto ao espelho. Mostre20

que a imagem do ponto está se movendo com uma velocidade dada por:21

v1 = −(
r

2p− r
)2v0 (1)

b) Suponha que o espelho é côncavo, com raio de curvatura r = 15 cm, e que vo = 5.0 cm/s. Determine22

a velocidade da imagem para p = 30 cm, p = 8.0 cm e para uma posição muito próxima do espelho23

de p = 10mm.24

Problema 525

Um feixe de raios luminosos paralelos produzidos por um laser incide em uma esfera maciça transparente26

de índice de refração n. a) Se uma imagem pontual é formada na superfície posterior da esfera, qual o27

índice de refração da esfera? b) Existe algum valor para índice de refração para o qual é produzida uma28

imagem pontual no centro da esfera? Se afirmativa qual esse valor?29

Figura 4: Refração em superfície esférica

Problema 730

Uma esfera de vidro de raio r = 5.0 cm tem um índice de refração de n = 1.6. Um peso de papel de31

altura h = 3.0 cm é fabricado cortando a esfera ao longo de uma plano situado a 2.0 cm de seu centro. O32

peso de papel é colocado sobre a mesa e visto de cima por um observador a uma distância d = 8.0 cm da33

superfície da mesa. Quando vista através do peso de papel, a que distância a superfície da mesa parece estar34

do observador?35
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Figura 5: Refração em superfície esférica

Problema 936

Na figura abaixo uma imagem real e invertida I de um objeto O é formada por uma lente (que não aparece37

na figura); a distância entre o objeto e a imagem, medida ao longo do eixo central da lente, é de d = 40.0 cm.38

A imagem tem metade do tamanho do objeto. a) Que tipo de lente é capaz de produzir tal imagem? b) A39

que distância do objeto deve ser colocada a lente? c) Qual deve ser a distância focal da lente?40

Figura 6: Lentes delgadas

Problema 1041

A figura mostra a estrutura básica de uma câmara fotográfica. A posição da lente pode ser ajustada de modo42

a produzir uma imagem no filme (ou sobre o sensor LCD-caso de câmaras digitais). Em uma certa câmara,43

com a distância i ajustada para o foco da lente de f = 5.0 cm, raios luminosos paralelos provenientes de44

um objeto O muito distante convergem para formar uma imagem pontual no filme, como mostra a figura.45

O objeto é colocado mais próximo da câmara, a uma distância p = 100 cm, e a distância entre a lente e o46

filme é ajustada de forma que uma imagem real e invertida seja formada no filme. a) Qual a nova distância47

i entre a lente e o filme? b) Qual a variação de i com relação a situação anterior?48

Figura 7: Lentes delgadas
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Problema 1149

Um objeto se encontra a 10 mm da objetiva de um microscópio composto. A distância entre as lentes é de50

300mm e a imagem intermediária se forma a 50.0mm da ocular. Qual a ampliação total do instrumento?51

Problema 1252

Uma pessoa com ponto próximo de Pp = 25.0 cm observa um dedal através de uma lente de aumento53

simples com uma distância foral de 10 cm, mantendo a lente perto do olho. Determine a ampliação ângular54

do dedal quando posicionado de tal forma que a imagem aparece a) em Pp; b) no infinito.55

.56

Observação: Com base nos conceitos discutidos em aula, aconselho que escolham mais alguns problemas57

dos livros citados nas referências bibliográficas.58
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