
Pontos de referência na Astronomia 



MOVIMENTO OU REPOUSO? 

O movimento absoluto não possui significado.  (EXCETO PARA LUZ) 

A ciência que estuda o movimento é a mecânica, a qual se divide em duas partes: 
cinemática e dinâmica. A primeira procura descrever o movimento, sem ter em conta as 
suas causas, enquanto que a segunda pretende fundamentar um modelo que estude 
essas causas. 



MOVIMENTO OU REPOUSO? 

Só podemos dizer que um objeto está em movimento ou não a 
partir de um referencial. É possível que um corpo esteja em 
movimento para um observador e parado para outro. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/referencial-movimento-repouso.htm


MOVIMENTO OU REPOUSO? 

O que é referencial? 

Um referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as 
observações de fenômenos diversos são feitas. Ao mudar o 
referencial, a percepção dos fenômenos também muda. O referencial 
pode ser entendido como o ponto de vista de um observador colocado 
em determinado lugar no espaço. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/referencial-movimento-repouso.htm


MOVIMENTO OU REPOUSO? 

A partir da concepção de referencial, podemos entender que movimento e 
repouso são conceitos relativos, pois o que está em movimento para um 
observador em determinado referencial pode estar em repouso para outro 
observador e vice-versa. 

Se a Terra for tomada como referencial, podemos dizer que os prédios, as 
cidades, os países, tudo está em repouso. Porém, se o Sol for tomado por 
referencial, a Terra e tudo sobre a sua superfície possuem movimentos 
de rotação e translação. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimento-rotacao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm


MOVIMENTO OU REPOUSO? 
A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta: 

a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do 
sistema solar, deve ser sempre considerado o referencial para quaisquer 
fenômenos. 

b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial 
parado. 

c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se 
analisam os movimentos. 

d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. 

e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um 
referencial. 

LETRA “D” 

A definição de referencial mostra que ele é o corpo a partir do qual as 
análises são feitas. É o lugar do observador, aquele que descreve o 
fenômeno da forma como vê. 

 



MOVIMENTO OU REPOUSO? 
Um professor de Física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: “Por 
que podemos dizer que estamos todos em movimento mesmo que sentados em 
nossas carteiras?” 

Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: 

a) Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais 
massivo do sistema solar; então, estamos executando o movimento de 
translação com a Terra. 

b) Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará 
em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. 

c) Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu próprio 
eixo. 

d) Porque nada pode permanecer totalmente parado. 

LETRA “B” 

O movimento e o repouso são conceitos relativos, pois dependem de um 
referencial adotado. Assim, se um corpo fora da Terra é adotado como 
referencial, a Terra executa, no mínimo, dois movimentos (rotação e translação), 
e nós nos movimentamos com ela. 

 

 



MOVIMENTO OU REPOUSO? 
Em um mesmo plano vertical, perpendicular à rua, temos os segmentos de reta AB e PQ, 
paralelos entre si. Um ônibus se desloca com velocidade constante de módulo v1, em 
relação à rua, ao longo de AB, no sentido de A para B, enquanto um passageiro se desloca 
no interior do ônibus, com velocidade constante de módulo v2, em relação ao veículo, ao 
longo de PQ no sentido de P para Q. 

Sendo v1 > v2, o módulo da velocidade do passageiro em relação ao ponto B da rua é: 

a) v1 + v2 

b) v1 - v2 

c) v2 + v1 

d) v1 

e) v2 

LETRA “B” 

Em relação ao ponto adotado como referencial, existem duas velocidades: v1, que é a 
velocidade do ônibus para a direita, e v2, que é a velocidade do passageiro para a 
esquerda. Como a velocidade do ônibus é maior, podemos dizer que a velocidade 
resultante (vR) do passageiro é: 

vR = v1 – v2 

 



Valeu!!! 


