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1)  - (Fuvest - 2012) Num ambiente iluminado, ao focalizar 
um objeto distante, o olho humano se ajusta a essa 
situação. Se a pessoa passa, em seguida, para um 
ambiente de penumbra, ao focalizar um objeto próximo, 
a íris  
 
A) aumenta, diminuindo a abertura da pupila, e os 
músculos ciliares se contraem, aumentando o poder 
refrativo do cristalino.  
B) diminui, aumentando a abertura da pupila, e os 
músculos ciliares se contraem, aumentando o poder 
refrativo do cristalino.  
C) diminui, aumentando a abertura da pupila, e os 
músculos ciliares se relaxam, aumentando o poder 
refrativo do cristalino.  
D) aumenta, diminuindo a abertura da pupila, e os 
músculos ciliares se relaxam, diminuindo o poder 
refrativo do cristalino.  
E) diminui, aumentando a abertura da pupila, e os 
músculos ciliares se relaxam, diminuindo o poder 
refrativo do cristalino. 
 
2) - Considere as duas pessoas representadas a seguir. 
Devido às suas lentes corretivas, a da figura 1 aparenta 
ter os olhos muito pequenos em relação ao tamanho do 
seu rosto, ocorrendo o oposto com a pessoa da figura 2: 

 
É correto concluir que: 
 
A) a pessoa da figura 1 é míope e usa lentes 
convergentes. 
B) a pessoa da figura 1 é hipermetrope e usa lentes 
divergentes. 
C) a pessoa da figura 2 é míope e usa lentes divergentes. 
D) a pessoa da figura 2 é hipermetrope e usa lentes 
convergentes. 
E) as duas pessoas têm o mesmo defeito visual. 
 
3)  (Fatec-SP) Na figura, o homem A é visto pelo homem 
B, representado pelo olho em corte. À medida que A se 
aproxima de B, e supondo que o olho é normal, 

 
A) a curvatura do cristalino aumenta para aumentar a 
distância focal. 
B) a curvatura do cristalino diminui para diminuir a 
distância focal. 

C) a curvatura do cristalino não se altera porque o olho é 
normal. 
D) a curvatura do cristalino aumenta para diminuir a 
distância focal. 
E) a curvatura do cristalino diminui para aumentar a 
distância focal. 
 
4) (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 

 
A) convergente e convergente. 
B) convergente e divergente. 
C) divergente e divergente. 
D) divergente e convergente. 
E) divergente e plana. 
 
5) (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. 
 
6) (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 
 
7) O olho humano é formado, basicamente, por um 
conjunto de lentes convergentes (córnea e cristalino), 
que tem a função de projetar imagens sobre a retina para 
que a pessoa possa enxergar nitidamente. Observe as 
figuras a seguir, que ilustram dois dos problemas de 
visão mais comuns: 

 
A) No problema 1, o olho está muito convergente, o que 
é chamado de hipermetropia, e esse problema é corrigido 
por lentes divergentes. 
B) No problema 2, o olho está muito convergente, o que 
é chamado de hipermetropia, e esse problema é corrigido 
por lentes divergentes. 
C) No problema 1, o olho está muito convergente, o que 
é chamado de miopia, e esta é corrigida por lentes 
divergentes. 
D) No problema 2, o olho está pouco convergente, o que 
é chamado de miopia, que é corrigida por lentes 
convergentes. 
E) No problema 1, o olho está pouco convergente, o que 
é chamado de miopia, que é corrigida por lentes 
convergentes. 
 
8)Aa distância do ponto remoto (PR) da visão de uma 
pessoa que tem 4 graus de miopia é: 
 
A) 5 cm do globo ocular. 
B) 10 cm do globo ocular. 
C) 15 cm do globo ocular. 
D) 20 cm do globo ocular. 
E) 25 cm do globo ocular. 
 
9) O ponto próximo (PP) da visão de uma pessoa com 
hipermetropia está a 1,5 m de distância. A distância focal 
das lentes corretivas para essa pessoa é: 
 
A) 0,1 m 
B) 0,2 m 
C) 0,3 m 
D) 0,4 m 
E) 0,5 m 
 
10) – (PUC/SP - 2009) Certo professor de física deseja 
ensinar a identificar três tipos de defeitos visuais apenas 
observando a imagem formada através dos óculos de 
seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao 

observar um objeto através do primeiro par de óculos, a 
imagem aparece diminuída. O mesmo objeto observado 
pelo segundo par de óculos parece aumentado e apenas 
o terceiro par de óculos distorce as linhas quando girado. 
  
Através da análise das imagens produzidas por esses 
óculos podemos concluir que seus donos possuem, 
respectivamente:  
 
A) Miopia, astigmatismo e hipermetropia.  
B) Astigmatismo, miopia e hipermetropia.  
C) Hipermetropia, miopia e astigmatismo.  
D) Hipermetropia, astigmatismo e miopia.  
E) Miopia, hipermetropia e astigmatismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
 
1 – B; 2 – D; 3) D; 4 – A; 5 – E; 6 – E; 7 – C; 8 – E; 9) C; 
10) E  
 


