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Instrumentos Ópticos 

TIPOS: 

- Instrumentos de Projeção  

   ( Imagem Real  projetada numa tela ) 

Ex.: Máquina Fotográfica, Projetores, etc. 

 

- Instrumentos de Observação  

   ( Objeto Real  Imagem Virtual ) 

Ex.: Lupa, Luneta, Telescópio, etc. 
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Máquina Fotográfica: 

Possui uma lente convergente e um diafragma   

Imagem formada: Real, Invertida e Menor. 

 

INSTRUMENTOS DE PROJEÇÃO 
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PROJETORES 

- Ampliar 
- Imagem: Real, Invertida e Maior. 

 
- Tipos: 

 
- Diascópios = projeta objetos transparentes 
- Episcópios = projeta objetos opacos 
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Lupas ou Microscópio Simples: 

  - Lente convergente de pequena distância focal, que fornece imagem: 

  VITUAL, DIREITA E MAIOR de um objeto real.  

  - O objeto deve ser posicionado entre o foco objeto e o centro óptico da 
lente. 

 

INSTRUMENTOS DE OBSERVAÇÃO 



Instrumentos Ópticos 

Microscópio Composto: 

- É composto por 2 lentes convergentes dentro de um tubo. 

- Imagem: Virtual, Invertida e Maior 
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Exemplo: No microscópio composto: 

 

(a)A objetiva dá imagem virtual 

(b)A objetiva e a ocular dão imagens reais 

(c) A objetiva dá imagem real e a ocular imagem virtual 

(d)A objetiva e a ocular dão imagens virtuais 

(e)A ocular dá imagem real 
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LUNETA: 

- Imagem: Virtual, Invertida e Maior. 
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OLHO HUMANO:  DEFEITOS DA VISÃO 
 
 
MIOPIA 
 
- Dificuldade de enxergar de LONGE; 
- CORREÇÃO: LENTES DIVERGENTES. 
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HIPERMETROPIA 
 
- Dificuldade de enxergar de PERTO; 
- CORREÇÃO: LENTES CONVERGENTES. 
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PRESBIOPIA ou VISTA CANSADA 
 
- Dificuldade de enxergar de PERTO; 
- CORREÇÃO: LENTES CONVERGENTES 

 

ASTIGMATISMO 
 

- Dificuldade de enxergar de PERTO e LONGE; 
- CORREÇÃO: LENTES CILÍNDRICAS 

 

ESTRABISMO 
 

- VISÃO VESGA; 
- CORREÇÃO: LENTES CONVERGENTES 
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EXEMPLO: As figuras abaixo representam raios de luz paralelos 
sendo refratados por três olhos humanos diferentes. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas da frase abaixo, com base nas figuras apresentadas. 
O defeito de visão 1 denomina-se ___________, e as lentes para 
corrigir os defeitos de visão 1 e 2 são, respectivamente, 
___________ e ___________. 
  
a) hipermetropia  convergente  divergente 
b) miopia  convergente  divergente 
c) hipermetropia  divergente  convergente 
d) miopia  divergente  convergente 
e) miopia  divergente  divergente 
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EXEMPLO: Sobre o olho humano, considere as seguintes 
afirmações:  
  
I.  No olho míope, as imagens de objetos muito distantes se 
formam antes da retina.  
 
II. A correção da hipermetropia é feita com lentes divergentes.  
 
Está correto apenas o que se afirma em:  
  
a) I e II.     
b) II.       
c) III.       
d) I e III.      
e) I. 
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