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PROBLEMAS

_ O potitos indica o grau de dificuldade do problema
d,sponiveis em O Circo Voador da Física. de Jearl Walker. Rio de Janeiro: CTC. 2008

34-3 Espelhos Planos
mariposa está ao nível dos seus olhos, a IO cm de dis-

de um espelho plano; você se encontra atrás da mariposa, ado espelho. Oual é a distância entre os seus olhos e a posi-aparente da imagem da mariposa no espelho?

Você aponta uma câmara para a imagem de um beija-flor emespelho plano. A câmara está a 4,30 m do espelho. O passari-
nh0 está ao nível da câmara, 5,00 m à direita e a 3,30 m do espe-
lho. Oual é a distância entre a câmara e a posição aparente da
imagem do passarinho no espelho?

„3 A Fig. 34-31 mostra uma vista de topo de um corredor com
um espelho plano M montado em uma das extremidades. Um la-
drá0 B se esgueira por um corredor em direçáo ao centro do es-
pelho. Se d = 3.0 m, a que distância o ladrão está do espelho no
momento em que é avistado pelo vigia S?

s

FIG. 34-31 Problema 3.

••4 Na Fig. 34-32 uma fonte luminosa pontual e isotrópica S é

posicionada a uma distância d de uma tela de observação A e a

intensidade luminosa Ip no ponto P (na mesma altura que S) é

medida. Em seguida, um espelho plano M é colocado atrás de S,

a uma distância d. De quantas vezes aumenta a intensidade lumi-

nosa Ip quando o espelho é introduzido?

FIG. 34-32 Problema 4.

Fs lho
FIG. Problema 5.

seção 34-5 Imagens Produzidas por Espelhos Esféricos
•6 Um objetoé colocado no centro de um espelho esférico e des-

locado ao longo do eixo central até uma distância de 70 cm do es-

pelho. Durante o movimento a distância i entre o espelho e a ima-

gem do objeto é medida. A Fig. 34-34 mostra o valor de i em função

da distância p do objeto até uma distância ps = 40 cm. Qual é a dis-

tância da imagem quando o objeto está a 70 cm do espelho?

0
0

—400

p (cm) FIG. 34-34 Problema 6.

•7 Um espelho de barbear côncavo, com um raio de curvatura
de 35,0 cm, é posicionado de tal forma que a imagem (náo-inver-
tida) do rosto de um homem é 2,50 maior que o original. A que
distância do homem está o espelho?

•8 Um objeto é deslocado ao longo do eixo central de um es-
pelho esférico enquanto a ampliação lateral m é medida. A Fig.
34-35 mostra o valor de m em função da distância p do objeto no
intervalo de pa = 2,0 cm a Pb 8,0 cm. Qual é a ampliação do ob-

jeto quando está a 14,0 cm do espelho?

4

A Fig. 34-33 mostra uma pequena lâmpada pendurada a

uma distância dl = 250 cm acima da superfície da água de uma

piscina na qual a profundidade da água é (12 = 200 cm. O fundo
da piscina é um espelho. A que distância da superfície do espelho

está a imagem da lâmpada? (Sugestão: Construa um diagrama de

dois raios como o da Fig. 34-3, mas leve em conta o desvio dos

raios luminosos causado pela refraçáo. Suponha que os raios não

se desviem muito de uma reta vertical passando pela lâmpada e

a aproximação, válida para pequenos ângulos, de que sen 0

0
Pa Pb

p (cm) FIG. 34-35 Problema 8.

•9 a 16 Espelhos esféricos. Um objeto O está sobre o eixo central

de um espelho esférico. Para cada problema a Tabela 34-3 mostra a

distância do objeto ps (em centímetros), o tipo de espelho e a dis-

tância (em centímetros, com o sinal apropriado) entre o ponto fo-

cal e o espelho. Determine (a) o raio de curvatura r do espelho (in-
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TABELA 34-3

Problemas 9 a 16: Espelhos Esféricos

9

10 + 24

11

12 +15

13 +10

14 +17

16 +22

(a)

Espelho

Côncavo. 18

Côncavo. 36

Côncavo, 12

Côncavo, IO

Convexo, 8,0

Convexo. 14

Convexo, IO

Convexo, 35

cluindo o sinal); (b) a distância da imagem i; (c) a ampliação lateral

m. Determine também se a imagem é (d) real (R) ou virtual (V),

(e) se é invertida (I) ou náo-invertida (NI) e (t) se está do mesmo

lado (M ) do espelho que o objeto ou do lado oposto (O).

vo em direçáo a um espelho esférico de raio de curvatura r, ao

longo do eixo central do espelho. Mostre que a imagem do ponto

está se movendo com uma velocidade dada por

VO,
2p — r

onde p é a distância instantânea entre o ponto luminoso e o espe-

lho. Suponha agora que o espelho é côncavo, com um raio de cur-

vatura r = 15 cm, e que vo —— 5,0 cm /sw Determine a velocidade da

imagem v/ (b) parap = 30 cm (bem mais longe do espelho que o

ponto focal). (c) p = 8,0 cm (ligeiramente mais longe do espelho

que o ponto focal) e (d) p = mm (muito perto do espelho).

••18 A Fig. 34-36 mostra a ampliação lateral m de um objeto em

função da distância p do objeto em relação a um espelho esférico

quando o objeto é deslocado ao longo do eixo central do espelho.

A escala do eixo horizontal é definida por ps = 10,0 cm. Qual é a

ampliação do objeto quando este se encontra a 21 cm do espelho?

p (cm)

FIG. 34-36 Problema 18.

••19 a 31 Mais espelhos. Um objeto O está sobre o eixo central

de um espelho esférico ou plano. Para cada problema a Tabela

34-4 mostra (a) o tipo de espelho, (b) a distância focal f, (c) o raio

de curvatura r, (d) a distância do objeto p, (e) a distância da ima-

gem i e (f) a ampliação lateral m. (Todas as distâncias estão em
centímetros.) A tabela também mostra (g) se a imagem é real (R)
ou virtual (V), (h) se a imagem é invertida (I) ou náo-invertida

(f)
(e)

(d)
1/81

Lado

(b) RIV

(NI) e (i) se a imagem está do mesmo lado do espelho que o ob-

jeto O (M) ou do lado oposto (0). Determine os dados que fal-

tam. Nos casos em que está faltando apenas um sinal, determine

o sinal.

Refraçáo em Interfaces Esféricas

•32 Uma esfera de vidro de raio R = 5,0 tem um índice de re-

fraçáo de 1,6. Um peso de papel com urna altura h = 3,0 cm é

fabricado cortando a esfera ao longo de um plano situado a 2,0

cm do centro da esfera. O peso de papel é colocado sobre uma

mesa e visto de cima por um observador situado a uma distância

d = cm da superfície da mesa (Fig. 34-37). A que distância a

superfície da mesa parece estar do observador?

Observador

FIG. 34-37 Problema 32.

•33 Na Fig. 34-38 um feixe de raios luminosos paralelos pro-

duzido por um laser incide em uma esfera maciça transparente

de índice de refraçáo n. (a) Se uma imagem pontual é produzida
na superfície posterior da esfera, qual é o índice de refração da
esfera? (b) Existe algum valor do índice de refraçáo para o qual
é produzida uma imagem pontual do centro da esfera? Se a res-
posta for afirmativa, qual é esse valor?

FIG. 34-38 Problema 33.

••34 a 40 Superfícies refratoras esféricas. Um objeto O está so-
bre o eixo central de uma superfície refratora esférica. Para cada



TABELA 34-4

Problemas 19 a 31: Mais Espelhos

(a)

Problemas67

(b)
Tipo

19 Côncavo

20

21

24

25

26

27 Convexo

29

31

20

+20

-30
20

30

20

(c)

—40

40

(d)

+10

+10

+30

+24

40

+ 60

30

problema a Tabela 34-5 mostra o índice de refraçáo do meio
em que se encontra o objeto, (a) o índice de refração do ou-
tro lado da superfície refratora, (b) a distância do objeto p, (c)
o raio de curvatura r da superfície e (d) a distância da imagem i.
Determine os dados que faltam incluindo (e) se a imagem é real
(R) ou virtual (V) e (f) se a imagem fica do mesmo lado da super-

fície que o objeto O (M) ou do lado oposto (O).

seçác 34-7 Lentes Delgadas
•41 Uma lente biconvexa é feita de vidro com índice de re-

fraçáo 1,5. Uma das superfícies tem um raio de curvatura duas

vezes maior que a outra, e a distância focal da lente é 60 mm.

Determine (a) o menor raio de curvatura; (b) o maior raio de
curvatura.

•42 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e

deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 40 cm da

lente. Durante o movimento a distância i entre a lente e a imagem

do objeto é medida. A Fig. 34-39 mostra o resultado em função da

= 60 cm. Determine a distância da

(e)

10

-15

400

(g)

RIV

0,50

0,50

+0,10

-0,70

+0,20

0,40

p (cm)

(h)

1/Nl Lado

Mesmo

FIG. 34-39 Problema 42.

•43 Você produz uma imagem do Sol em uma tela usando
uma lente delgada com uma distância focal de 20,0 cm. Qual é
o diâmetro da imagem? (Os dados a respeito do Sol estão no
Apêndice C.)

•44 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e
deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 70 cm da

lente. Durante o movimento a distância i entre a lente e a imagem

do objeto é medida. A Fig. 34-40 mostra o resultado em função da

distância p do objeto até ps = 40 cm. Determine a distância dadistância p do objeto até ps 
imagem parap 100 cm. imagem parap = 70 cm.

TABELA 34-5

Problemas 34 a 40: Refração em Superfícies Esféricas

1,0

35 1,0

1,0

37 1,5

39 1,5

1,5

(a)

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

(b)

10

+10

+70

+100

(c) (d)

+30

-13
+30

+30

30

-6,0

-30 -7,5

(f)

Lado
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p,

-20 0

FtG• 34-40 Problema 44.
FIG. 3442 Problema 48.

•4S Uma câmara de cinema com uma lente (única) de distância
focal mm é usada para filmar uma pessoa de 1.8() m de altura
a uma distância de 27 m. Qual é a altura da imagem da pessoa no
filme?

•46 Um otyeto é colocado no centro de uma lente delgada e
deslocado ao longo do eixo central. Durante o movimento a am-
pliaçào lateral m é medida. A Fig. 3441 mostra o resultado em
função da distância p do objeto até p, = 8.0 cm. Determine a am-
pliaçào lateral do obJeto parap = 14,0 cm.

p (cm)

FIG. 34-41 Problema 46.

•47 Uma transparência iluminada é mantida a 44 cm de uma
tela. A que distância da transparência deve ser colocada uma
lente com uma distância focal de II cm para que uma imagem da
transparência se forme na tela?

•48 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e
deslocado ao longo do eixo central. Durante o movimento a am-
pliaçáo lateral m é medida. A Fig. 34-42 mostra o resultado em
função da distância p do objeto até ps = 20,0 cm. Determine a
ampliação lateral parap = 35,0 cm.

TABELA 34-6

Problemas 50 a 57: Lentes

'49 Uma lente é feita de vidro com índice de refraçào IS Um

dos lados é plano e o outro convexo. com um raio de curvatura de

20 cm. (a) Determine a distância focal da lente. (b) Se um objeto

é colocado a 40 cm da lente, qual é a localização da imagem?

••50 a 57 Lentes delgadas Um objeto O está sobre o eixo

trai de uma lente delgada simétrica. Para cada problema a Tabela

34-6 mostra a distância do objeto p (em centímetros), o tipo de

lente (C significa convergente e D significa divergente) e a distân-

cia (em centímetros.com o sinal apropriado) entre um dos pontos

focais e a lente. Determine (a) a distância da imagem i e (b) a am-

pliaçáo lateral m do objeto, incluindo os sinais Determine tam-

bém (c) se a imagem é real (R) ou virtual (V), (d) se é invertida

(I) ou náo-invertida (NI) e (e) se está do mesmo lado da lente

que o objeto O (M) ou do lado oposto (O).

••58 Na Fig. 3443 uma imagem real invertida I de um objeto O

é formada por uma certa lente (que não aparece na figura); a dis-

tância entre o objeto e a imagem, medida ao longo do eixo cen-

tral da lente, é d = 4(),() cm. A imagem tem metade do tamanho

do objeto. (a) Que tipo de lente é capaz de produzir a imagem?

(b) A que distância do objeto deve ser colocada a lente? (c) Qual

deve ser a distância focal da lente?

o

Lente Eixo

FIG. 34-43 Problema 58.

50 +10

51 +8,0

52 +16

53

54

55 +45

56 +25

57 +22

(a)

Lente

D, 6,0

D, 12

c, 4,0

c, 16

D,31

c, 20

c, 35

D, 14

(b) (c) (d) (e)
1/N1 Lado
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TABELA 34-7

Problemas 59 a 68: Lentos com Raios Dados

(c) (d)

60 29

62 +18

63 4-60

64

65 4 24

66

67

68

1,60

1,70

1,50

1,50

1,50

r,

30

-27

15

30

-30
+30

1/N1 Lado

4.33

24

-35

-12

-25

-60
+30

-30

a 68 Lentes com raios dados. Um objeto O está sobre o cida. Nos casos em que está faltando apenas um sinal. determine

eixo central de uma lente delgada. Para cada problema a Tabela o sinal.
34-7 mostra a distância do objeto p, o índice de refração n da ••80 a 87 Sistemas de duas lentes. Na Fig. 34-44 0 boneco O (o

lente, o raio ri da superfície da lente mais próxima do objeto e objeto) está sobre o eixo central comum de duas lentes delgadas

o raio da superfície da lente mais distante do objeto. (Todas as simétricas, que estão nas regiões indicadas por retângulos traceja-

distâncias estão em centímetros.) Determine (a) a distância da dos. A lente I está na região mais próxima de O, a uma distância

imagem i e (b) a ampliação lateral m do objeto, incluindo o sinal. do objeto. A lente 2 está na região mais afastada de O, a uma

Determine também se (c) se a imagem é real (R) ou virtual (V),
PI 

distância d da lente 1. Para cada problema a Tabela 34-9 mostra

(d) se é invertida (I) ou não-invertida (NI) e (e) se está do mesmo uma combinação diferente de lentes e diferentes valores das dis-

lado da lente que o objeto O (M) ou do lado oposto (O). tâncias, que são dadas em centímetros. O tipo de lente é indicado

.•69 a 79 Mais lentes. Um objeto O está sobre o eixo central de por C para uma lente convergente e D para uma lente divergente;

uma lente delgada simétrica. Para cada problema a Tabela 34-8 o número que se segue a C ou D é a distância entre a lente e um

mostra (a) o tipo de lente, convergente (C) ou divergente (D), (b) dos pontos focais (o sinal apropriado para a distância focal não

a distância focal f, (c) a distância do objeto p, (d) a distância da está indicado).

imagem i e (e) a ampliação lateral m. (Todas as distâncias estão Determine (a) a distância i2 da imagem produzida pela lente

em centímetros.) A tabela também mostra (f) se a imagem é real 2 (a imagem final produzida pelo sistema) e (b) a ampliação late-

(R) ou virtual (V), (g) se é invertida (l) ou não-invertida (NI) e ral total M do sistema, incluindo o sinal. Determine também (c)

(h) se está do mesmo lado da lente que o objeto O (M) ou está se a imagem final 
(NI) 
é real 

e (e) 
(R) 

se 
ou 

está 
virtual 

do mesmo 
(V), (d) 

lado 
se é 

da 
invertida 

lente que 
(I)

o
do lado oposto (O). Determine os dados que faltam, incluindo o ou não-invertida 

uma desigualdade é forne- objeto O (M) ou está do lado oposto (O).
valor de m nos casos em que apenas 

TABELA 34-8

Problemas 69 a 79: Mais Lentes

(a) (b)

Tipo

69

70

71 20

72 20

73
+10

74 10

75

76 c 10

77

78

10

(c) (d) (e) (f)

m

(g)
1/N1

P

+16 +0,25

+16 -0,25

+8,0

+8,0

+5,0

> 1,0

+16

+20

+10 -0,50

+10 0,50

< 1,0

(h)

Lado

Mesmo

79
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TAREIA 34-9

Pmblemas 80 a 87: Sistemas de Duas Lentes (c)
(c)

1/Nl
Lado

(b)
(a)

Lente I d Lente 2

80

81 20

82

83

84 10

85 +20

86 15

87 +4.0

1.).6.0

c. 9.0

c. 8.0

c, 15
D, 12

c. 12
c. 6.0

'2,

12

8.0

30

32

10

IO

67

8.0

c.6.o

D. 8.0

c, 6.0

c. 10

D. 6.0

FIG. 34-44 Problemas 8() a 87.

seçáo 34-8 Instrumentos Óticos
•88 Se a ampliação angular de um telescópio astronómico é
36 e o diâmetro da objetiva é 75 mm, qual é o diâmetro mínimo
da ocular necessária para coletar toda a luz que entra na objetiva
proveniente de uma fonte pontual distante situada no eixo do mi-
croscópio?

•89 Em um microscópio do tipo que aparece na Fig. 34-20 a
distância focal da objetiva é cm e a da ocular é 8,00 cm. A
distância entre as lentes é 25,0 cm. (a) Oual é o comprimento do

tubo, s? (b) Se a imagem I da Fig. 34-20 está ligeiramente à di-
reita do ponto focal FI, a que distância da objetiva está o objeto?

Determine também (c) a ampliação lateral m da objetiva, (d) a

ampliação angular mo da ocular e (e) a amplificação total M do

microscópio.

••90 Um objeto se encontra a 10,0 mm da objetiva de um certo

microscópio composto. A distância entre as lentes é mm e

a imagem intermediária se forma a 50,0 mm da ocular. Qual é a

ampliação total do instrumento?

••91 Uma pessoa com um ponto próximo Pn de 25 cm ob-

serva um dedal através de uma lente de aumento simples com

uma distância focal de IO cm, mantendo a lente perto do olho.

Determine a ampliação angular do dedal quando ele é posicio-

nado de tal forma que sua imagem aparece (a) em Pn; (b) no

infinito.

••92 A Fig. 34-45a mostra a estrutura básica de uma câmara

fotográfica. A posição da lente pode ser ajustada de modo a pro-

duzir uma imagem no filme situado na parte posterior da câmara.

Para uma certa câmara, com a distância i entre a lente e o filme

ajustada para f = 5,0 cm, raios luminosos paralelos provenientes

de um objeto O muito distante convergem para formar uma ima-

gem pontual no filme, como mostra a figura. O objeto é colocado

mais perto da câmara, a uma distância p = 100 cm, e a distância

entre a lente e o filme é ajustada para que uma imagem real in-

vertida seja formada no filme (Fig. 34-45b). (a) Qual é a nova dis-

tância i entre a lente e o filme? (b) Oual é a variação de i em rela.

çáo à situação anterior?

Filme

(a)

(b)

FIG. 3445 Problema 92.

••93 A Fig. 34-46a mostra a estrutura básica do olho humano.

A luz é refratada pela córnea para o interior do olho e refratada

novamente pelo cristalino, cuja forma (e, portanto, cuja distância

focal) é controlada por músculos. Para fins de análise podemos
substituir a córnea e o cristalino por uma única lente delgada
equivalente (Fig. 34-46b). O olho "normal" é capaz de focalizar
raios luminosos paralelos provenientes de um objeto distante O

em um ponto da retina, situada no fundo do olho, onde começa
o processamento do sinal visual. Quando o objeto se aproxima
do olho os músculos devem mudar a forma do cristalino para que

os raios formem uma imagem invertida do objeto na retina (Fig.
34-46c). (a) Suponha que, no caso de um objeto distante, como
nas Figs. 34-46a e 34-46b, a distância focal f da lente equivalente
do olho é 2,50 cm. Para um objeto a uma distância p 4(),0 cm do
olho, qual deve ser a distância focal f' da lente equivalente para
que o objeto seja visto com nitidez? (b) Os músculos do olho de-
vem aumentar ou diminuir a curvatura do cristalino para que a
distância focal se torne f'?


