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QUESTÃO 17 
Leia a situação a seguir: 
“Um médico recebeu em seu consultório três pacientes jovens: André, Bruna e Cláudia. Ao realizar a anamnese, os 
pacientes relataram as seguintes informações: 
 

André: Dificuldade em enxergar objetos que estão distantes, os quais apresentam imagens “borradas”, enquanto que 
objetos mais próximos são visualizados sem nenhum problema. 
Bruna: Apresenta dificuldade de enxergar tanto os objetos distantes quanto os próximos, enxergando imagens 
distorcidas que ficam com aparência embaçadas ou “borradas”. 
Cláudia: Consegue visualizar normalmente objetos que estão distantes, mas os objetos muito próximos aos olhos 
ficam embaçados.” 
 

Com base nessas informações e sabendo que cada um dos pacientes apresenta um diagnóstico distinto dos demais, 
sendo apenas um defeito de visão para cada paciente, responda: 
A) Quais são as doenças oculares (defeitos da visão) de cada um dos pacientes e por que elas ocorrem do ponto de 

vista físico, isto é, como a luz se comporta na formação da imagem em cada um desses casos? 
B) Quais são os tipos de lentes indicadas para cada diagnóstico? 
 
Respostas: 
A) André apresenta dificuldade de enxergar de longe, sintoma característico da miopia. A miopia consiste em uma 

doença ocular, na qual a luz provinda dos objetos se forma antes (à frente) da retina, o que pode ocorrer devido a 
uma córnea muito curva, que faz com que a luz sofra uma convergência maior do que a de uma visão normal ou, 
ainda, devido a um alongamento do globo ocular, o que deixa a retina mais afastada da córnea e a luz que incide 
nos olhos não forma a imagem sobre ela. 

 

Bruna apresenta astigmatismo – doença ocular característica de pessoas que enxergam imagens distorcidas tanto 
de longe quanto de perto. O astigmatismo se deve a um cristalino que possui irregularidades e, portanto, possui 
diferentes índices de refração ao longo de sua estrutura, o que resulta em diferentes pontos de convergência para 
a luz, causando as imagens distorcidas. 
 

Cláudia apresenta dificuldade de enxergar de perto, sintoma característico da hipermetropia. A hipermetropia é o 
oposto da miopia, uma vez que a luz provinda dos objetos converge depois (atrás) da retina. O problema se deve a 
uma córnea que possui uma capacidade refrativa menor que a normal e não faz com que a luz seja direcionada 
sobre a retina ou, então, pode ocorrer por um encurtamento do globo ocular, o que torna a retina mais próxima 
da córnea e não permite que a luz incida sobre ela, mas atrás dessa estrutura. 

 
B) Para correção da miopia deve-se utilizar lentes divergentes (ou lentes côncavas), para que a luz incida sobre a 

retina. 
Para correção do astigmatismo deve-se utilizar lentes cilíndricas, pois irão compensar as irregularidades do 
cristalino ou da córnea. 
Já, na hipermetropia, as lentes convergentes (ou lentes convexas) são as indicadas, pois irão aumentar a 
convergência da luz, fazendo com que esta incida sobre a retina. 
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QUESTÃO 18 
“Em setembro de 1987 aconteceu o acidente com o Césio-137 (137Cs) em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. 
O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de 
Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte, com 
radioatividade de 50.9 Tbq (1375 Ci), continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade. O 137Cs, 
isótopo radioativo artificial do Césio, tem comportamento, no ambiente, semelhante ao do potássio e outros metais 
alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua meia-vida física é de cerca de 33 anos.” 

(Disponível em: http://www.cesio137goiania.go.gov.br/o-acidente/) 
 

O acidente com Césio-137, como ficou conhecido esse episódio, faz perceber a importância a respeito do 
conhecimento sobre radiação e a necessidade de se ter um protocolo de segurança bastante eficaz. Atualmente o 
uso de radiação se faz cada vez mais pertinente às demandas da humanidade, seja no tratamento de doenças, ou 
na produção de energia. Com base nos modelos atuais da Física, responda: 
A) Qual é a composição, a carga elétrica e a massa, em unidade de massa atômica (u) das radiações alfa, beta e 

gama? 
B) Considerando que a meia-vida do Césio-137 é de 33 anos, quanto tempo leva para que esse isótopo radioativo 

reduza sua atividade para 25% do valor inicial? 
 
Respostas: 
A) Alfa: núcleo de Hélio; contém 2 prótons e 2 nêutrons. Apresentam carga positiva +2e e número de massa 4u. 

Beta: são elétrons, com carga -e e massa 0. 
Gama: são radiações eletromagnéticas. Logo, possuem massa e carga elétrica nula. 

B) Meia-vida é o tempo necessário para que a amostra decaia pela metade. Logo, após 33 anos haverá 50% e após 
mais 33 anos, haverá 25%. Portanto, 66 anos para haver 25% da amostra. 
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