
A FORMAÇÃO DA LUA

Exercícios



1. Há um fenômeno celeste que ocorre 
quando a Lua penetra, totalmente ou 
parcialmente, no cone de sombra 
projetado pela Terra, em geral, sendo 
visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o 
Sol, a Terra e a Lua se encontram 
próximos ou em perfeito alinhamento, 
estando a Terra no meio destes outros dois 
corpos.

O texto indica que ocorreu um fenômeno, que 
fenômeno é esse?

a) Estrela cadente.
b) Eclipse.
c) Nascer da Lua.
d) Elipse.
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2. Sobre os movimentos da Lua, relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira e 
assinale a sequência correta.

Exercícios

A – Rotação

B --Revolução

C – Translação

(___) Movimento que a Lua realiza ao redor do Sol.

(___) Movimento que a Lua realiza ao redor da Terra.

(___) Movimento que a Lua realiza ao redor do seu próprio
eixo.



3. Com relação aos eclipses solares e 
lunares, analise as afirmativas e marque V 
para as verdadeiras e F para as falsas.

(__) O eclipse solar ocorre quando o Sol fica 
entre a Terra e a Lua.

(__) Só existem eclipses lunares parciais.

(__) No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua 
e o Sol.

(__) Durante o eclipse solar não se pode olhar 
diretamente para o Sol, pois isso pode 
ocasionar problemas na visão.
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4. Com relação aos “eclipses” está correta a 
afirmativa:

I. São fenômenos celestes de desaparecimento total 
ou parcial de uma estrela, temporariamente, por 
interposição do Sol.

II. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, 
dá-se eclipse do Sol, pois a sombra da Lua se 
projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial, ou 
total, do Sol.

III. O eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe 
entre o Sol e a Lua. Com esse alinhamento, a 
sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a 
invisível.

Assinale o item cuja resposta esteja correta:
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas II e III.
e) Todas as afirmativas.
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5. Em uma aula sobre Gravitação, o professor 
de Física resolveu escrever um poema e 
mostrá-lo a seus alunos:

“O Sol e a Lua num balé em torno da Terra.

Ora a Lua está entre o Sol e a Terra.

Ora a Terra está entre o Sol e a Lua.”

Os dois últimos versos desse poema referem-
se, respectivamente,

a) à lua crescente e à lua minguante.
b) à lua cheia e à lua nova.
c) à lua nova e à lua cheia.
d) a uma situação irreal.
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6. Durante algum tempo, acreditou-se que o 
eclipse solar representava a ira dos deuses sobre 
a humanidade. Hoje, sabe-se que este eclipse é 
um fenômeno natural no qual a Lua encobre 
alguns raios provenientes do Sol, causando uma 
sombra sobre alguns pontos da Terra. Sobre o 
eclipse solar e a propagação da luz, analise as 
assertivas abaixo.

I. A Lua precisa estar na fase cheia para absorver 
raios vindos do Sol e causar o eclipse na Terra.

II. A posição dos astros no eclipse solar é: Sol – Lua –
Terra.

III. O princípio da propagação retilínea da luz explica o 
fenômeno de sombra feito pela Lua sobre a Terra.

IV. O eclipse solar demostra a face da Terra sobre a 
Lua.

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) III, apenas.
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