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Resolvendo... 
A. É o movimento que nosso planeta realiza ao redor do Sol, tem 

velocidade da ordem de 30 Km/s, sua trajetória é elíptica, o 
ponto mais próximo do Sol é o periélio (de maior velocidade) e 
o mais afastado é o afélio (de menor velocidade). 
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Resolvendo... 
B. A rotação da Terra é o movimento que 
ela executa revolvendo-se sobre si (com 
referência às estrelas). É responsável pela 
alternância entre o período 
de tempo ensolarado e o período de tempo 
sem incidência solar direta conhecidos 
como dia e noite - alternância essa 
observada em qualquer localidade 
cuja latitude não seja muito próximas às 
dos polos geográficos, tem velocidade da 
ordem de 1600 Km/h no equador.  
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Resolvendo... 
C. O tempo necessário para a Terra completar 
uma volta completa sobre si - 360 graus exatos 
- assim chamado dia sideral- é de 23 horas, 56 
minutos, 4 segundos e 9 centésimos (23h 
56min 4,09s). 
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Resolvendo... 
D. Uma translação completa ao redor do Sol 
leva 1 ano sideral ou 365,256363 dias solares. 

Aproximadamente 365,25 dias. 

Percebam que compensamos a parte decimal 
do tempo de translação (0,25 dia) nos anos 
Bissextos, pois 4 x 0,25 = 1. Aí teremos mais 
um dia no calendário ( 29 de fevereiro). 
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Resolvendo... 
A. Heliocêntrico. Considerando que as 
mariposas giram em círculos concêntricos em 
relação à lâmpada. 
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Resolvendo... 
Aristarco de Samos ( 310 a.C. — 230 a.C.) foi 
um astrônomo e matemático grego, sendo o 
primeiro cientista a propor que a Terra gira em 
torno do Sol e que a Terra possui movimento 
de rotação. Por tal afirmação, foi acusado de 
impiedade. Apenas uma obra sua é 
conhecida: Sobre os tamanhos e distâncias 
entre o Sol e a Lua. 

Porém a afirmação heliocêntrica não aparece 
neste trabalho. Na verdade, ela é conhecida 
através de uma referência feita por Arquimedes 
(287 a.C. – 212 a.C.). A teoria heliocêntrica só 
ganharia reconhecimento e validade mais de 
mil anos depois, com Copérnico. 

Hoje, o seu nome também é atribuído a 
uma cratera lunar. 



Resolvendo... 
B. Aristóteles – Modelo Geocêntrico 

      Aristarco – Modelo Heliocêntrico  
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