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Instruções para a resolução do trabalho 
 

Todas as questões devem ser justificadas com cálculos e/ou conceitos.  

- Todos os cálculos devem ser feitos “à lápis”, entretanto, a resposta final deverá ser “à caneta” destacada com um círculo ou 

paralelogramo.  

 - A resolução do trabalho deverá ser feita em folha de almaço ou sulfite. 

 - O trabalho vale no máximo 02 (dois) pontos e cada questão vale 1,0 (um) ponto. 

- Entrega do trabalho no dia da Avaliação de REC... 

 
1.   Na entrada de uma loja de conveniência de um posto de combustível, há um espelho convexo utilizado para 

monitorar a região externa da loja, como representado na figura. A distância focal desse espelho tem módulo igual a 

0,6 m  e, na figura, pode-se ver a imagem de dois veículos que estão estacionados paralelamente e em frente à loja, 

aproximadamente a 3 m  de distância do vértice do espelho. 

 

 
 
Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule: 

a) a distância, em metros, da imagem dos veículos ao espelho. 

b) a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada por d  na figura, e o 

comprimento real do diâmetro desse pneu.  

  
2.   Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém, em um tamanho quatro vezes maior do que 

seu tamanho original. Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 60cm  de seu vértice. 

A partir da situação descrita, responda:  

a) Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? Justifique matematicamente sua resposta.  

b) Se um outro objeto for colocado a 10cm  do vértice desse mesmo espelho, a que distância dele a imagem será 

formada?  

 
 
 


