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QUESTÃO 01 

 
Disponível em: <www.nossoespaçonageografica.blogspot.com/>. Acesso em: 18 mar. 2017. 

 
A análise da ilustração e os conhecimentos sobre o movimento de translação da Terra permitem concluir corretamente: 
(01) A posição de afélio ocorre durante os equinócios. 
(02) A posição de periélio ocorre uma vez por ano e coincide com o solstício de verão no Hemisfério Sul. 
(03) Os polos Norte e Sul são igualmente iluminados quando a Terra atinge o periélio ou o afélio. 
(04) Os dias e as noites possuem a mesma duração quando a Terra atinge sua menor distância possível em relação ao Sol. 
(05) A Terra, no afélio, atinge a maior velocidade de translação de toda sua órbita. 
 
QUESTÃO 02 
Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro 
e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera 
brilharam intensamente, enquanto “cortavam o céu”. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma 
tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. 

 

 
LAS CASAS, R. Lixo espacial. Observatório Astronômico Frei Rosário, ICEx, UFMG. Disponível em: <www.observatorio.ufmg.br>. 

Acesso em: 27 set. 2011 (adaptado). 
 
De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era 
A) igual à da Terra e no mesmo sentido. 
B) superior à da Terra e no mesmo sentido. 
C) inferior à da Terra e no sentido oposto. 
D) igual à da Terra e no sentido oposto. 
E) superior à da Terra e no sentido oposto. 
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QUESTÃO 03 
O sistema Terra-Lua-Sol está em constante movimento, porém, alinhamentos entre esses astros celestes podem ser observados e 
estudados pela humanidade. Qual é o nome do fenômeno que ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua? 
A) Eclipse terrestre. 
B) Eclipse solar. 
C) Nada. 
D) Eclipse lunar. 
 
QUESTÃO 04 
No esquema a seguir, temos a Lua projetada em quatro diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Note que a imagem é 
representativa de um fenômeno, mas não o expressa de maneira fidedigna. 

 
 
Visto da Terra, quais seriam as fases da Lua nas posições III e I, respectivamente? 
A) Cheia e minguante. 
B) Minguante e nova. 
C) Nova e cheia. 
D) Crescente e cheia. 
 
QUESTÃO 05 
As estações do ano estão diretamente relacionadas à rotação da Terra ao redor do Sol. Essas variações afetam como os seres vivos 
interagem com o meio ambiente. Em relação às estações do ano, é correto afirmar que 
A) o verão na Terra ocorre entre o final de dezembro e o final de março, independentemente da posição no globo. 
B) durante o inverno, nenhum dos hemisférios é exposto ao Sol, causando uma elevação na temperatura média. 
C) quando é inverno no hemisfério sul, as manhãs são mais longas que as noites na Antártica. 
D) no solstício de inverno teremos a noite mais longa e a parte clara do dia será a menor, considerando o período de um ano. 
 
QUESTÃO 06 
O eixo de rotação da Terra possui um ângulo de inclinação em relação ao seu plano de translação (chamado de eclíptica), o que 
permite que diferentes partes do globo recebam maior ou menor quantidade de radiação solar. 
 
É correto afirmar que 
A) entre os trópicos, há maior quantidade de radiação solar ao longo do ano, por isso podem apresentar temperaturas mais elevadas 

que nos polos. 
B) as correntes de ar só são possíveis pelo fato de a temperatura da Terra ser praticamente constante durante todas as estações do 

ano em todo o globo. 
C) quanto mais próximo da linha do equador, mais acentuadas são as diferenças entre as estações do ano, pois há maior variação de 

incidência solar. 
D) durante o verão no hemisfério sul, a Antártida não recebe a radiação direta do Sol. É nessa época que se registram, então, as 

menores temperaturas da região. 
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QUESTÃO 07 
A civilização maia possuía um domínio de astronomia muito mais avançado que o de outros povos de seu tempo. 
Os maias não possuíam um calendário, mas sim um sistema de calendários baseados no Sol, na Lua e até mesmo no ciclo de Vênus. 
Suas aplicações variavam desde a marcação de datas religiosas, época de plantio e colheita até os melhores momentos para guerrear. 
 
Sobre o estudo da astronomia pela humanidade ao longo da história, é correto afirmar que 
A) não há diferença entre astrologia e astronomia, ambas são ciências cujo objeto de estudo são os corpos celestes e a influência de 

sua energia cósmica na vida humana. 
B) os movimentos periódicos dos corpos celestes permitiram que a humanidade estudasse o tempo em uma escala maior, 

possibilitando a previsão de certos eventos. 
C) ainda que os corpos celestes não possuíssem uma trajetória previsível e periódica, seria simples marcar grandes intervalos de 

tempo; afinal, os seres humanos se adaptaram para marcar com precisão a passagem de tempo. 
D) o calendário que utilizamos hoje é o calendário juliano, que, além de ser mais preciso, também define uma data fixa para 

festividades importantes para o Ocidente, como a Páscoa.  
 
QUESTÃO 08 
A respeito da colonização de outros corpos celestes pela humanidade, é correto afirmar que 
A) exoplanetas são planetas fora do Sistema Solar que podem ter ou não condições de abrigar vida. 
B) sendo 95% da atmosfera de Marte composta de dióxido de carbono, trata-se de um ambiente próprio para os humanos. 
C) o processo de terraformação de um corpo celeste é mais fácil em planetas gasosos por terem estrutura mais parecida com a da 

Terra. 
D) Marte é o planeta mais próximo da Terra, mas suas altas temperaturas tornam impossível a sobrevivência humana. 
 
QUESTÃO 09 
Em 28 de setembro de 2015, a NASA (agência espacial dos EUA) divulgou em seu site oficial que a sonda MRO encontrou evidências 
de água no estado líquido fluindo em crateras de Marte. 

 

E  
Fonte: <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-evidence-that-liquid-waterflows-on-today-s-mars>. Acesso em: 20 de jun. de 2019. 

 
Com relação a Marte, é correto afirmar que 
A) a presença de água em estado líquido é evidência suficiente de que há vida microscópica em Marte. 
B) além da presença de água, a habilidade de adaptar a temperatura e a atmosfera localmente será necessária para a manutenção 

da vida humana em Marte. 
C) a colonização de Marte por seres humanos não será possível, pois os alimentos que comemos só crescem na atmosfera terrestre. 
D) o fato de não existir água no estado sólido em Marte é sinal de que sua temperatura média é superior à Terra. 
 
QUESTÃO 10 
Sobre a origem do Sol, de acordo com a hipótese nebular, é correto afirmar que o Sol 
A) surgiu instantes após o Big Bang, formado por átomos primordiais. 
B) foi o resultado da explosão de um buraco negro. 
C) surgiu do colapso gravitacional de uma nuvem de moléculas. 
D) e todos os planetas do Sistema Solar surgiram ao mesmo tempo em uma explosão de uma supernova. 
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QUESTÃO 11 
A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de 
um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o 
movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra. 

 

 
Projecto Física. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. Adaptado. 

 
Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? 
A) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. 
B) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. 
C) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. 
D) A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. 
E) A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu 

movimento. 
 
QUESTÃO 12 
Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois mais importantes, pois são 
os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências principais da rotação e da translação da Terra são, 
respectivamente: 
A) a intercalação das fases da lua e a variação de zonas climáticas. 
B) a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites. 
C) a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano. 
D) a existência dos solstícios e equinócios e a duração do ano em 365 dias. 
E) a ocorrência dos solstícios e a ocorrência dos equinócios. 
 
QUESTÃO 13 
A Lua é o único satélite natural da Terra. Sua importância está associada à: 
A) Formação das marés, diminuição da velocidade de rotação da Terra e manutenção da inclinação do planeta. 
B) Formação das montanhas, aumento da velocidade de translação da Terra e aumento do volume de água. 
C) Diminuição da velocidade de rotação da Terra, aumento da velocidade de translação e formação das marés. 
D) Manutenção da inclinação da Terra, diminuição da velocidade de translação e aumento da inclinação do planeta. 
E) Aumento do nível do mar, diminuição da temperatura e aumento da velocidade de rotação da Terra. 
 
QUESTÃO 14 
"RIO — Em 9 de fevereiro de 1986, o cometa Halley atingia seu mais recente periélio (ponto de maior aproximação do Sol). Depois de 
encantar, e assustar, o mundo na sua passagem anterior pela região interior do Sistema Solar, em 1910, o mais famoso destes objetos 
celestes era aguardado com grande expectativa, mas sua nova visita acabou se tornando uma grande decepção para muitos." 
Fonte: http://oglobo.globo.com/sociedade/ultima-passagem-do-cometa-halley-pelo-sistema-solar-completa-30-anos-18640940 
 
O texto aborda um dos cometas mais conhecidos de nosso tempo. Diante disso, dentre as explicações a seguir, qual delas apresenta 
o conceito correto sobre cometas: 
A) Corpos celestes sem luz própria que orbitam planetas. 
B) Corpos que estão orbitando ao redor de uma estrela.  
C) Grandes corpos celestes com luz própria. 
D) Corpos formados por gelo que se movimentam no espaço. 
E) Fragmentos de estrelas e planetas que penetram nossa atmosfera. 
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QUESTÃO 15 
Avalie a imagem a seguir sobre as marés: 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9 

 
Considere as afirmações sobre a maré e assinale a alternativa correta: 
A) As marés de maior amplitude ocorrem próximo das situações de Lua minguante. 
B) A influência do sol é maior do que a da Lua, pois sua massa e gravidade são maiores.  
C) A maré cheia é vista por um observador quando a Lua passa pelo leste e não pelo oeste.  
D) As massas de água que estão mais próximas da Lua são menos afetadas, já que a rotação as distancia do efeito gravitacional.  
E) As marés alta e baixa sucedem-se em intervalos de de hora aproximadamente semelhantes.  
 
QUESTÃO 16 
Leia o texto a seguir: 
Um dos temas que proporcionou muitos debates ao longo da história foi a dinâmica do Sistema Solar. O interesse em compreender 
os movimentos dos corpos celestes gerou muitas observações, pesquisas e teorias religiosas e científicas sobre esse fenômeno.   Por 
volta de 350 a.C., na Grécia antiga, Aristóteles desenvolveu uma teoria que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo 
e nove esferas ficavam girando em torno dela.  
 
Com base em nossos estudos sobre o tema, podemos afirmar que o texto descreve a seguinte teoria: 
A) humanismo. 
B) geocentrismo. 
C) heliocentrismo. 
D) renascentismo. 
E) evolucionismo. 
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QUESTÃO 17 
Observe a imagem: 

 
Fonte: www.hypescience.com.br 

 
Assinale a alternativa que melhor descreve a influência da lua para o nosso planeta? 
A) A lua não interfere nada em nossa vida, pois é apenas um corpo celeste que orbita a Terra 
B) A lua interfere na formação das marés aumentando diariamente a quantidade de agua nos oceanos 
C) A lua atrai para Terra diversos meteoritos 
D) Interfere na oscilação no regime das marés 
E) O regime de marés é regido pela dinâmica de ventos 
 
QUESTÃO 18 
Observe a imagem 

 
 
Os planetas do Sistema Solar são divididos por um cinturão de asteroides em dois tipos, que são: 
A) Planetas pequenos e gasosos, mais próximos do Sol; planetas grandes e rochosos, mais distantes do Sol. 
B) Planetas maiores localizados mais próximos do sol; planetas menores mais distantes do Sol. 
C) Todos os planetas são gasosos, menos a Terra, que se localiza próximo do Sol. 
D) Plantas grande e rochosos, mais próximos do sol; planetas pequenos e gasosos, mais distantes do Sol. 
E) Planetas pequenos e rochosos, mais próximos do sol; planetas grandes e gasosos, mais distantes do Sol. 
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RESPOSTAS 
 
QUESTÃO 01 - 02 
Afélio e Periélio se refere à distância média da Terra em relação ao Sol. Como se observa na ilustração, o afélio (ponto mais afastado), 
ocorre no mês de junho, momento em que se inicia o solstício de verão no Hemisfério Norte e o Solstício de inverno no Hemisfério 
Sul. Da mesma forma, no periélio (ponto mais próximo), que ocorre no mês de janeiro, marca o momento em que o Hemisfério Sul se 
encontra no solstício de verão e o Hemisfério Norte no solstício de inverno. 
 
QUESTÃO 02 - B 
De acordo com os fatos relatados, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria 
na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Para que isso pudesse acontecer, a velocidade angular do foguete em relação à 
Terra no ponto de reentrada era superior à da Terra e no mesmo sentido. 
 
QUESTÃO 03 - D 
A) Alternativa incorreta. Não existem eclipses terrestres. 
B) Alternativa incorreta. Na situação proposta, o Sol está bem visível da Terra. 
C) Alternativa incorreta. Poderá ser observado um eclipse lunar, a Terra impede que a luz solar chegue até a Lua. 
D) Alternativa correta. Em um eclipse lunar, a Lua estará sob a sombra da Terra, isto é, a luz do Sol não está sendo refletida na Lua e 

indo em direção da Terra. 
 
QUESTÃO 04 - C 
A) Alternativa incorreta. Na lua cheia, o Sol e a Lua estão em posições opostas. Nessa fase a face visível da Lua será toda iluminada. 

A Lua nasce às 18h e se põe às 6h. Na lua minguante, teremos um semicírculo iluminado, a Lua nasce às 24h e se põe às 12h. 
B) Alternativa incorreta. Na lua minguante, teremos um semicírculo iluminado, a Lua nasce às 24h e se põe às 12h. Na fase (III), lua 

nova, a Lua e o Sol estão na mesma direção. A Lua nasce às 6h da manhã e se põe às 18h. 
C) Alternativa correta. Na fase (III), lua nova, a Lua e o Sol estão na mesma direção. A Lua nasce às 6h da manhã e se põe às 18h. Na 

fase (I), lua cheia, o Sol e a Lua estão em posições opostas, nessa fase a face visível da Lua será toda iluminada. A Lua nasce às 18h 
e se põe às 6h. 

D) Alternativa incorreta. Na lua crescente, teremos um semicírculo iluminado, que vai aumentando com o passar do tempo. A Lua 
nasce às 12h e se pões às 24h. Na fase (I), lua cheia, o Sol e a Lua estão em posições opostas, nessa fase a face visível da Lua será 
toda iluminada. A Lua nasce às 18h e se põe às 6h. 

 
QUESTÃO 05 - D 
A) Alternativa incorreta. Enquanto no hemisfério sul for inverno no hemisfério norte será verão. 
B) Alternativa incorreta. Ambos os hemisférios são expostos à luz do Sol em todas as estações do ano. 
C) Alternativa incorreta. Durante o inverno as noites são mais longas e, na Antártica, teremos a noite polar. 
D) Alternativa correta. A inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que os hemisférios recebam mais ou menos radiação solar, 

em determinadas estações do ano. E no solstício de inverno a inclinação da luz solar será máxima, fenômeno que ocorre uma vez 
ao ano, em cada hemisfério. 

 
QUESTÃO 06 - A 
A) Alternativa correta. Algumas partes fora da região interna dos trópicos chegam a passar alguns dias do ano sem incidência solar 

direta. 
B) Alternativa incorreta. A temperatura da Terra é extremamente variável, o que propicia a formação das correntes de ar. 
C) Alternativa incorreta. Ao longo da linha do equador estão os lugares em que a parte clara e escura do dia apresentam o período 

de duração próximos, mesmo durante as diferentes estações do ano. 
D) Alternativa incorreta. A incidência luminosa na Antártida é máxima no verão do hemisfério sul, registrando, assim, as maiores 

temperaturas nessa região. 
 
QUESTÃO 07 - B 
A) Alternativa incorreta. A astrologia procura compreender a influência dos corpos celestes nos eventos, na conduta e na 

personalidade das pessoas, além disso, tem seu foco em determinado grupo de astros. Já a astronomia visa compreender o 
movimento, a composição, a origem e a evolução dos corpos celestes, apoiando-se em diferentes métodos de investigação. 

B)  Alternativa correta. Medir o tempo é possível através de movimentos periódicos dos corpos celestes. Utilizando o movimento dos 
astros, nossos antepassados podiam prever eventos semanais, mensais, anuais, entre outros, permitindo a observação de padrões 
de repetição nas colheitas e no clima, por exemplo. 

C) Alternativa incorreta. Nossa percepção da passagem de tempo é variável, por vezes, precisamos de fenômenos periódicos para 
medir a passagem de tempo. 

D) Alternativa incorreta. Utilizamos o calendário gregoriano, e a Páscoa não ocupa data fixa no ano. 
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QUESTÃO 08 - A 
A) Alternativa correta. A definição de exoplaneta é apenas de um planeta fora do nosso sistema de planetas (o Sistema Solar). 
B) Alternativa incorreta. Com a concentração de 1% de CO2 no ar, já ficamos tontos. Na atmosfera da Terra a concentração é de 

0,039%. 
C) Alternativa incorreta. Terraformação consiste na hipótese da possibilidade de adaptação da atmosfera e do clima para algo similar 

ao da Terra, se em vez de “gasosos” estivesse escrito “rochosos”, o item seria correto. 
D) Alternativa incorreta. Vênus é o planeta mais próximo da Terra e Marte apresenta temperaturas inferiores às da Terra em razão 

de sua distância em relação ao Sol. 
 
QUESTÃO 09 - B 
A) Alternativa incorreta. É possível que exista vida microscópica em Marte; porém, somente a identificação de água em estado líquido 

não é uma evidência que confirma isso. 
B) Alternativa correta. Marte apresenta temperaturas baixas, quando comparadas com as verificadas na Terra, e sua atmosfera 

também apresenta uma composição totalmente diferente. 
C) Alternativa incorreta. A humanidade é capaz de produzir vegetais até mesmo no espaço. 
D) Alternativa incorreta. Existe gelo em Marte e lá as temperaturas são extremamente baixas quando comparadas com as da Terra. 
 
QUESTÃO 10 - C 
A) Alternativa incorreta. O Sol tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e o Universo é estimado em 13,8 bilhões de anos. 
B) Alternativa incorreta. O buraco negro é o resultado de uma explosão, ele não explode. 
C) Alternativa correta. Uma nuvem de gás e poeira foi se concentrando graças à atração gravitacional dessas moléculas e no centro 

dessa nuvem surgiu o Sol. 
D) Alternativa incorreta. O Sistema Solar é, provavelmente, produto da explosão de diferentes corpos celestes; porém, os planetas 

surgiram depois da formação do Sol. 
 
QUESTÃO 11 - A 
O Sol está no centro do sistema solar e os corpos celestes realizam órbitas elípticas ao seu redor. O fenômeno descrito no enunciado 
é explicado pela maior velocidade orbital da Terra, que, ao realizar sua órbita elíptica em torno do Sol, ultrapassa Marte, que realiza 
movimento de regressão em relação à Terra. Já quando a Terra passa pelo afélio, em direção ao periélio, o movimento relativo de 
Marte é progressivo. 
 
QUESTÃO 12 - C 
O movimento de rotação, em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, é responsável pela ocorrência dos dias e das noites.Já o 
movimento de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol em aproximadamente 365 dias, é responsável pela ocorrência das 
diferentes estações do ano. 
 
QUESTÃO 13 - A 
A Lua exerce uma influência gravitacional com a Terra, sendo responsável por formar a subida e a descida das marés, diminuir a 
velocidade de rotação e manter a inclinação da Terra. 
 
QUESTÃO 14 - D 
A alternativa A está errada, pois se refere a satélites naturais. 
A alternativa B está errada, pois se refere a planetas. 
A alternativa C está errada, pois se refere a estrelas. 
A alternativa E está errada, pois se refere a meteoros.  
 
QUESTÃO 15 - E 
A resposta A está incorreta, pois o fenômeno referido ocorre mais na Lua cheia.  
A resposta B está incorreta, pois a influência da Lua é maior. 
A resposta C está incorreta, pois o fenômeno é mais percebido quando a Lua passa por cima dele. 
A resposta D está incorreta, pois quanto mais próximas da Lua mais as massas de água são afetadas.  
 
QUESTÃO 16 - B 
Geocentrismo. Segundo essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. 
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QUESTÃO 17 - D 
A Terra atrai a Lua, fazendo-a girar ao seu redor. A Lua também atrai a Terra, só que de um jeito mais sutil. O puxão gravitacional de 
nosso satélite tem pouco efeito sobre os continentes, que são sólidos, mas afeta consideravelmente a superfície dos oceanos devido 
à fluidez, com grande liberdade de movimento, da água. A cada dia, a influência lunar provoca correntes marítimas que geram duas 
marés altas (quando o oceano está de frente para a Lua e em oposição a el e duas baixas (nos intervalos entre as altas). 
 
QUESTÃO 18 - E 
Os Planetas próximos do Sol são pequenos e formados por rochas, enquanto os mais distantes são grandes e formados por gases. 
 
 
 


