
Exercícios Astronomia 
e) O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. 

 

 



LOCALIZAÇÃO ESPACIAL? 
Observe a figura, tendo como referência o teatro localizado ao norte . 

A partir das informações anteriores e da imagem, indique em que ponto cardeal está 
localizada a escola. 

A) Norte. 

B) Sul. 

C) Noroeste. 

D) Leste. 

E) Oeste. 

 

Resposta: E 

A partir da indicação da localização do ponto norte, é preciso derivar os demais pontos. 
Sul como oposto ao norte, o campo de futebol. O leste à direita do eixo norte-sul 
(padaria) e o oeste à esquerda do eixo norte-sul (escola). 



LOCALIZAÇÃO ESPACIAL? 
Há diversos meios de orientação no espaço, um deles é a orientação pelos astros, 
sobretudo o Sol. Levando-se em consideração que, no dia em que esta foto foi tirada, o 
Sol se pôs exatamente atrás da estátua do Cristo Redentor, podemos AFIRMAR que o 
rosto do Cristo Redentor estava voltado para o ponto cardeal: 

A) Norte. 

B) Sul. 

C) Leste. 

D) Oeste. 

E) Sudeste 

Resposta: C 

A orientação através do Sol ocorre da seguinte forma: o local onde o Sol nasce é o 
Leste e a direção na qual ele se põe é o Oeste. A partir disso, é possível encontrar o 
Norte e o Sul. Como no dia da fotografia acima o Sol se pôs atrás do Cristo, isto indica 
que o Sol nasceu na direção do rosto da estátua, logo este é o Leste.  

 



LOCALIZAÇÃO ESPACIAL? 
Observe a imagem abaixo: 

As coordenadas geográficas são pontos formados a partir do encontro dos paralelos 
com os meridianos cruzando todo o globo terrestre. O paralelo são linhas imaginárias 
que cruzam o globo no sentido leste-oeste. A distância em graus de um paralelo ao 
outro recebe o nome de: 

A) latitude 

B) longitude 

C) meridiano 

D) coordenadas geográficas 

E) fuso horário 

Resposta: A 

A distância em graus de um paralelo ao outro recebe o nome de latitude, ou seja, 
qualquer distância em graus traçada no sentido norte-sul é a latitude em relação ao 
Equador. 

 

 



LOCALIZAÇÃO ESPACIAL? 
Um avião perdeu o contato com a torre no dia 15 de fevereiro deste ano e uma equipe 
de resgate foi mandada ao local da última localização registrada pelo GPS antes do 
desaparecimento. A coordenada dada à equipe foi: 10º Norte e 23º Oeste. 

Assim podemos dizer que a equipe foi encaminhada para: 

A) costa leste da África. 

B) costa oeste da América do Sul. 

C) norte da Europa. 

D) costa oeste da África. 

E) sul da Ásia. 

 

Resposta: D 

A coordenada indicada pelo GPS: 10º norte (paralelo ao sul do Equador) e 23º oeste 
(meridiano à esquerda de Greenwich) se encontra no litoral oeste da África. 

 

 



Valeu!!! 


