
Turma Data  –  –  Professor  

Escola 

Nome N.º 

Ficha de Trabalho

do 8.° ano
D

PA
8EM

A
O

L ©
 Porto Editora

2. Fenómenos óticos
2.4. Lentes

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 114-119]

1.  Na figura seguinte podes ver seis lentes diferentes: (A), (B), (C), (D), (E) e (F). Indica as que são 
convergentes e as que são divergentes. [Pág. 114] 
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2.  Utilizando as palavras do retângulo completa o esquema que se segue. [Págs. 114 e 115]
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3  Considera cada uma das seguintes figuras e indica a que corresponde a uma lente de bordos 
delgados e a que corresponde a uma lente de bordos espessos. [Págs. 114 e 115]

    

Lente de bordos    Lente de bordos 

4. Completa o seguinte esquema. [Pág. 117]

5. Completa o seguinte esquema. [Pág. 118]

6.  Em cada uma das seguintes frases, indica qual dos termos alternativos torna a frase correta.

 (A)  As lentes são meios óticos transparentes/opacos limitados por duas superfícies  
planas/curvas ou por uma superfície curva e outra plana.

 (B)  A distância focal é positiva/negativa no caso de se tratar de uma lente convergente e é 
positiva/negativa no caso de se tratar de uma lente divergente. 

 (C)  Quanto maior for o valor da distância focal de uma lente, mais/menos os raios luminosos 
refratados convergem (ou divergem), isto é, maior/menor é o seu poder convergente (ou 
divergente).

 (D)  Quanto maior for a vergência de uma lente, maior/menor é o seu poder convergente (ou 
divergente), pois maior/menor é a sua distância focal.

 (E)  A vergência é positiva no caso de se tratar de uma lente convergente/divergente e 
negativa no caso de se tratar de uma lente convergente/divergente. 
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