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Espelhos Esféricos 
 
1. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. 
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E8. Considere um espelho convexo cujo valor da distância focal é 

de 5cm. Um objeto é colocado diante deste espelho, 

sucessivamente, às seguintes distâncias dele: P
1
=12cm,               

P
2
=5cm e P

3
=2cm.  

a) Trace diagramas para localizar a imagem do objeto em 

cada uma das posições citadas. 

b) Tendo em vista os diagramas traçados, qual a conclusão 

que você pode tirar sobre a natureza e o tamanho da 

imagem fornecida por um espelho convexo? 

 

E9. Um objeto está a 16cm de um ornamento de vidro esférico, 

espelhado de uma árvore de natal. O ornamento esférico tem 

16cm de diâmetro. Determine:  

a) a posição da imagem;  

b) o aumento linear transversal da imagem.  

 

E10. Suponha que o espelho côncavo de um telescópio tenha um 

raio R=5m e que esteja sendo usado parta fotografar uma 

certa estrela.  

a) Qual é a inclinação do feixe de raios luminosos, proveniente 

da estrela, que chega ao telescópio? 

b) A que distância do vértice do espelho se forma a imagem 

da estrela?  

c) Esta imagem é real ou virtual?  

 

Exercícios Propostos 
 

E11. (UFRJ) Um espelho côncavo de 50cm de raio e um pequeno 

espelho plano estão frente a frente. O espelho plano está 

disposto perpendicularmente ao eixo principal do côncavo. 

Raios luminosos paralelos ao eixo principal são refletidos 

pelo espelho côncavo: em seguida, refletem-se também no 

espelho plano e tornam-se convergentes num ponto do eixo 

principal distante 8cm do espelho plano, como mostra a 

figura. 

 
Calcule a distância do espelho plano ao vértice V do espelho 

côncavo. 

 

E12. (CESGRANRIO) Em um farol de automóvel, dois espelhos 

esféricos côncavos são utilizados para se obter um feixe de luz 

paralelo, a partir de uma fonte aproximadamente pontual. O 

espelho principal E
1
 tem 16.0cm de raio. O espelho auxiliar E

2
 

tem 2.0cm de raio. Para que o feixe produzido seja efetivamente 

paralelo, as distâncias da fonte S aos vértices M e N dos 

espelhos devem ser iguais, respectivamente a: 

 

 
 

 Distância  SM distância SN 

a) 8.0cm 1.0cm 

b) 16.0cm 2.0cm 

c) 16.0cm 1.0cm 

d) 8.0cm 2.0cm 

e) 8.0cm 4.0cm 

 

E13. RF0378 (PUC-PR) Um objeto real, representado pela seta, é 

colocado em frente a um espelho podendo ser plano ou 

esférico conforme as figuras. A imagem fornecida pelo 

espelho será virtual: 

 
a) apenas no caso I. 

b) apenas no caso II. 

c) apenas nos casos I e II. 

d) nos casos I e IV e V. 

e) nos casos I, II e III.   

 

E14. (UNIFICADO) Um objeto de altura o é colocado 

perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico 

côncavo. 

Estando o objeto no infinito, a imagem desse objeto será: 

a) real, localizada no foco. 

b) real e de mesmo tamanho do objeto. 

c) real, maior do que o tamanho do objeto. 

d) virtual e de mesmo tamanho do objeto. 

e) virtual, menor do que o tamanho do objeto. 

 

E15. F0650 (UFF) A figura mostra um objeto e sua imagem 

produzida por um espelho esférico. 

  
Escolha a opção que identifica corretamente o tipo do espelho que produziu a imagem e a 
posição do objeto em relação a esse espelho.  

a) O espelho é convexo e o objeto está a uma distância maior que o raio do espelho  
b) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice do espelho.  
c) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do 

espelho.  
d) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho.  
e) O espelho é convexo e o objeto está posicionado a uma distância menor que o raio do 

espelho. 
 
 
2. Deodora, aluna da 4a série do ensino fundamental, ficou confusa na feira de ciências de sua 
escola, ao observar a imagem de um boneco em dois espelhos esféricos. Ela notou que, com o 
boneco colocado a uma mesma distância do vértice dos espelhos, suas imagens produzidas por 
esses espelhos apresentavam tamanhos diferentes, conforme mostrado nas figuras 1 e 2, 
reproduzidas abaixo. 

 
 
Observando-se as duas imagens, é correto afirmar:  

a) o espelho da figura 1 é côncavo, o da figura 2 é convexo e o boneco está entre o foco e o 
vértice deste espelho.  

b) o espelho da figura 1 é convexo, o da figura 2 é côncavo e o boneco está entre o centro de 
curvatura e o foco deste espelho.  

c) o espelho da figura 1 é convexo, o da figura 2 é côncavo e o boneco está entre o foco e o 
vértice deste espelho.  

d) o espelho da figura 1 é côncavo, o da figura 2 é convexo e o boneco está entre o centro de 
curvatura e o foco deste espelho. 
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3. Um rapaz utiliza um espelho côncavo, de raio de curvatura igual a 40cm, para barbear-se. 
Quando o rosto do rapaz está a 10cm do espelho, a ampliação da imagem produzida é: 

a) 1,3         
b) 1,5         
c) 2,0         
d) 4,0         
e) 40 
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Gabarito 

 
1. D 
2. C 
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