
A LUA

Em 20 de julho de 1969, Neil 
Armstrong pisou na Lua



1. Qual foi a provável origem da nossa 
lua?

Exercícios



A hipótese que hoje em dia prevalece é a 
de que o sistema Terra- Lua se formou 
em resultado de um gigantesco impacto, 
durante qual um corpo do tamanho 
de Marte, denominado Theia, colidiu com 
a recém-formada proto-Terra, projetando 
material para a sua órbita que se 
aglutinou até formar a Lua.

Ocorreu há 4,527 ± 0,010 mil milhões de 
anos atrás e entre 30 e 50 milhões de 
anos após a origem do Sistema Solar.

Exercícios



Modelos de computador do gigantesco 
cenário de impacto freqüentemente
afirmam que mais de 60% da lua deveria 
ser feita de material de Theia, mas a Lua 
e a Terra são um espelho de uma para o 
outra em sua composição, lançando 
dúvidas sobre uma origem principalmente 
de material lunar extraterrestre e, 
portanto, a única explicação de impacto.

Exercícios



2. Quais são as principais influências da 
Lua sobre a Terra? Justifique-as.

• Estabiliza o eixo de precessão da 
Terra;

• Freia a rotação da Terra;

• Fenômeno das Marés.

Exercícios



Abaixo está o tradicional modelo do globo terrestre 
colocado em dois diferentes instantes ao redor do 
Sol. Entre eles está o Sol (desenhado 
esquematicamente e fora de escala) e os “raios 
solares”.

Tudo no universo se move e gira ao redor de si e de 
algo. A velocidade (v = distância/tempo) da Terra ao 
redor do Sol é de aproximadamente 108.000 km/h e 
a da Lua ao redor da Terra é de 3.600 km/h. A partir 
desse modelo, responda às questões a seguir:

Exercícios



3. Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a 
Lua? 
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Exercícios



4. Os Trópicos de Capricórnio e de 
Câncer são as máximas latitudes de cada 
hemisfério da Terra em que o Sol fica a 
pino. Relacione as estações do ano com 
a incidência da luz do Sol nos trópicos.

Exercícios



solstício é o momento em que o Sol, 
durante seu movimento aparente
na esfera celeste, atinge a 
maior declinação em latitude, medida a 
partir da linha do equador. Os solstícios 
ocorrem duas vezes por ano: em junho e 
dezembro. O dia e hora exatos variam de 
um ano para outro.

Exercícios



No hemisfério norte o solstício 
de verão ocorre por volta do dia 21 de 
junho e o solstício de inverno por volta do 
dia 21 de dezembro. Estas datas marcam 
o início das respectivas estações do ano 
neste hemisfério. Já no hemisfério sul, o 
fenômeno é simétrico: o solstício de verão 
ocorre em dezembro e o solstício de 
inverno ocorre em junho.

Exercícios



Os trópicos de Câncer e Capricórnio são 
definidos em função dos solstícios. No 
solstício de verão do hemisfério sul, os 
raios solares incidem perpendicularmente 
à superfície da Terra no Trópico de 
Capricórnio. No solstício de verão do 
hemisfério norte, ocorre o mesmo 
fenômeno no Trópico de Câncer.

Exercícios



5. A luz solar também incide 
perpendicularmente sobre o equador. 
Quais são as estações do ano que se 
iniciam nesse momento?

Exercícios



Na astronomia, o equinócio é definido 
como o instante em que o Sol, em 
sua órbita aparente (como vista da Terra), 
cruza o equador celeste (a linha do 
equador terrestre projetada na esfera 
celeste). O equinócio ocorre duas vezes 
no ano, em março e em setembro. No 
equinócio ambos os hemisférios da Terra 
encontram-se igualmente iluminados pelo 
Sol.

Exercícios



Em março, o equinócio marca o início 
da primavera no hemisfério norte e 
do outono no hemisfério sul. Em 
setembro ocorre o inverso, quando o 
equinócio marca o início do outono no 
hemisfério norte e da primavera no 
hemisfério sul.

Exercícios



Exercícios


