
Revisão: ESPELHOS ESFÉRICOS  

1).(Fatec-SP) Para se barbear, um jovem fica com o 

seu rosto situado a 50 cm de um espelho, e este 

fornece sua imagem ampliada 2 vezes. Construir o 

espelho utilizado e calcular o raio de curvatura. 

2)(UFAL) Um objeto O, em forma de seta de 5,0 cm 

de comprimento, está apoiado no eixo principal de 

um espelho esférico côncavo de distância focal 40 

cm, a 50 cm do vértice como está indicado no 

esquema: a) Determine a distância da imagem ao 

vértice do espelho, e construir o esquema.. 

b) Determine o valor do comprimento da imagem.. 

                                        
3). (ITA-SP) Seja E um espelho côncavo cujo 

raio de curvatura é 60,0 cm. Que tipo de 

imagem será obtida se colocarmos um objeto 

real de 7,50 cm de altura, verticalmente, a 20,0 

cm de vértice de E?     a) imagem virtual e 

reduzida a 1/3 do tamanho do objeto. 

b) imagem real e colocada a 60,0 cm da frente 

do espelho. 

c) imagem virtual e três vezes mais alta que o 

objeto. 

d) imagem real, invertida e de tamanho igual ao 

do objeto. 

e) imagem real e reduzida a 1/3 do tamanho do 

objeto.                                                               

4). Uma das primeiras aplicações militares da 

ótica ocorreu no século III a.C. quando 

Siracusa estava sitiada pelas forças navais 

romanas. Na véspera da batalha, Arquimedes 

ordenou que 60 soldados polissem seus 

escudos retangulares de bronze, medindo 0,5 

m de largura por 1,0 m de altura. Quando o 

primeiro navio romano se encontrava a 

aproximadamente 30 m da praia para atacar, à 

luz do sol nascente, foi dada a ordem para que 

os soldados se colocassem formando um arco 

e empunhassem seus escudos, como 

representado esquematicamente na figura a 

seguir: Em poucos minutos as velas do navio 

estavam ardendo em chamas. Isso foi repetido 

para cada navio, e assim não foi dessa vez que 

Siracusa caiu. Uma forma de entendermos o 

que ocorreu consiste em tratar o conjunto de 

espelhos como um espelho côncavo. Suponha 

que os raios do sol cheguem paralelos ao 

espelho e sejam focalizados na vela do navio 

                         
I)Qual deve ser o raio do espelho côncavo para 

que a intensidade do sol concentrado seja 

máxima?                                                                       

II)Considere a intensidade da radiação solar no 

momento da batalha como 500W/m2. Considere 

que a refletividade efetiva do bronze sobre todo o 

espectro solar é de 0,6, ou seja, 60% da 

intensidade incidente é refletida. Estime a potência 

total incidente na região do foco. (Resp. a) 60 m; 

b) 9000W).                                                           

5). (UFRN) A bela Afrodite adora maquiar-se. 

Entretanto, não está satisfeita com o espelho 

plano que há em seu quarto, pois gostaria de se 

ver bem maior para poder maquiar-se mais 

adequadamente. Com essa idéia, ela procurou 

você, que é um fabricante de espelhos, e 

encomendou um espelho em que pudesse se ver 

com o triplo do tamanho da imagem do espelho 

plano. 

Para as finalidades pretendidas pela jovem:   

I)Determine se o espelho deve ser côncavo ou 

convexo, bem como onde Afrodite deve se 

posicionar em relação ao vértice (V), ao foco (F) e 

ao centro de curvatura (C) do espelho. Faça um 

diagrama representando a formação da imagem, 

conforme o desejo de Afrodite.      II)Calcule o raio 

de curvatura do espelho, considerando a 

informação de que Afrodite costuma ficar a 50 cm 

do referido espelho. (Resp: b) 150 cm ) 

6). (UERJ) Com o objetivo de obter mais visibilidade 

da área interna do supermercado, facilitando o 

controle da movimentação de pessoas, são 

utilizados espelhos esféricos cuja distância focal 

em módulo é igual a 25 cm. Um cliente de 1,6 m de 

altura está a 2,25 m de distância do vértice de um 

dos espelhos. 

I)Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da 

imagem por ele oferecida. 

II)Calcule a altura da imagem do cliente. 

RESP.a) espelhoconvexo; imagem virtual; b) 16 cm)                                                                                        

8) Para evitar acidentes de trânsito, foram 

instalados espelhos convexos em alguns 

cruzamentos. A experiência não foi bem      sucedida 

porque, como os espelhos convexos fornecem 

imagens menores, perde-se completamente a 

noção de distância. Para perceber esse efeito, 

suponha que um objeto linear seja colocado a 30m 

de um espelho convexo de 12 m de raio, 

perpendicularmente a seu eixo principal.                                                                                        

a) A que distância do espelho convexo seria vista a 

imagem desse objeto?  

 b) Construir o esquema. 

9) (Unicamp-SP) Em alguns carros é comum que o 

espelho retrovisor modifique a altura aparente do 

carro que vem atrás. As imagens a seguir são 

vistas pelo motorista em um retrovisor curvo (Fig. 

1) e em um retrovisor plano (Fig. 2).a) Qual é a 

curvatura do retrovisor da Fig. 1? 

b) A que distância o carro detrás se encontra, 

quando a sua imagem vista pelo motorista ocupa 

todo o espelho plano (Fig. 2), cuja altura é de 4,0 

cm? Considere que a altura real do carro seja de 

1,6 m e que o teto do carro, o olho do motorista 

(situado a     50 cm do retrovisor) e o topo da 

imagem no espelho estejam alinhados 

horizontalmente. 

. 


