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01. A situação evidenciada retrata o início do solstício no Hemisfério Norte do planeta.

Resposta: D

02. Uma questão bastante interessante que cobra conhecimento sobre os equinócios e solstícios, bem como sobre a localização geográfica 
da cidade de Lisboa e Curitiba. Pelo enunciado exposto, as janelas não devem ser construídas, respectivamente, ao Norte e ao Sul.

Resposta: A

03. O enunciado pede para que você responda qual a alternativa que descreve corretamente o ponto A na figura 1. Em primeiro lugar 
podemos identificar que a figura 1 trata-se de um equinócio, pois os raios solares incidem de forma igual nos dois hemisférios. Logo, 
eliminamos as alternativas D e E.

 Nesse momento, já sabemos que o ponto A está no Hemisfério Sul, porque todas as afirmativas restantes nos falam isso. Depois observamos 
que os raios solares atingem o Equador de forma perpendicular, pois formam 90°. Dessa forma, eliminamos a alternativa A.

 Agora, a parte mais difícil. Repare na legenda que a data em que essas imagens foram recolhidas foi dia 18 de setembro de 2010. Logo, a 
imagem acessada nesta data estava em um solstício de inverno. Então, a imagem retirada nesta data é a figura 2. O enunciado diz que a 
figura 1 ocorreu 3 meses antes da 2. Se a figura 2 estava no dia 18 de setembro, significa que a figura 1 estava no dia 18 de junho. Sabemos 
que até o dia 21 de junho a estação do ano no Hemisfério Sul é o outono. Então, a resposta correta é a alternativa C.

Resposta: C

04. As fases da lua, como são denominados os quatros aspectos básicos que o satélite natural da Terra, a Lua, apresenta conforme o 
ângulo pelo qual é vista a face iluminada pelo Sol. Quando a Lua encontra-se em conjunção com o Sol, a face visível está totalmente 
às escuras e a face oculta está iluminada. É a Lua Nova. Uma vez que nesta fase a Lua nasce e se põe com o Sol, ela só é visível quando 
ocorre um eclipse solar. Aproximadamente 7,5 dias depois, a Lua encontra-se num ângulo de 90° em relação ao Sol. Nesta fase a 
porção iluminada equivale à metade da face visível, portanto, um quarto da superfície lunar. Vem daí o nome Quarto Crescente. Nesta 
fase, nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Quando a Lua se encontra em oposição ao Sol, em torno de 15 dias 
após a Lua nova, sua face visível fica totalmente iluminada, é a Lua cheia. Nesta fase a Lua nasce quando o Sol se põe e seu ocaso ao 
nascer do Sol. É nessa fase também que acontecem os eclipses lunares (o momento em que a Lua cheia e está mais próxima da Terra, 
é denominado Superlua) Mais uma semana até que forme um ângulo de 270° e a Lua estará em Quarto Minguante. Nesta fase, a Lua 
nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia.

Resposta: E

05. Ao olhar para cima, uma pessoa, nos pontos indicados, verá algo como o representado. Se estiver em I, II ou III estará à esquerda da 
Lua, e em IV ou V à direita. I está fora da região do eclipse e vê todo o Sul. II e III estão parcialmente eclipsados, mas III está mais perto 
do Sol com a Lua tampando o seu lado esquerdo.

Resposta A

06. Os solstícios e os equinócios são resultado do movimento de translação, e o eixo de rotação da Terra é inclinado em 23º. Na figura 
A, temos um equinócio. Na figura B, um solstício de verão para o Hemisfério Norte. Em C, temos outro equinócio, e, em D, temos o 
solstício de verão para o Hemisfério Sul.

Resposta: E

07. O fuso horário é uma consequência do movimento de rotação da Terra, ou seja, movimento que a mesma realiza em torno do seu eixo 
imaginário, no período de 24 horas, daí temos o surgimento das sucessões entre os dias e as noites, tal fato nos permite entender que 
o horários não são os mesmos em todos os lugares do mundo. Vale ressaltar que a Terra foi dividida em 24 fusos, cada um contendo 
15 graus de longitude, sendo que cada 15 graus corresponde a uma hora, sendo que para leste a hora sempre aumenta e para o 
oeste a mesma diminui.

Resposta: B

08. No período do equinócio (noite e dia iguais), o Sol encontra-se perpendicular, ao meio-dia, sobre a linha do Equador.
 No Hemisfério Sul, no dia 21 de março, ocorre o equinócio de outono, já no Hemisfério Norte, ao equinócio de primavera. No Hemisfério 

Sul, no dia 23 de setembro, ocorre o equinócio de primavera, já no Hemisfério Norte, ao equinócio de outono. 

Resposta: C
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09. O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol junto com os outros planetas. Em seu movimento de translação, 
a Terra percorre um caminho - ou órbita - que tem a forma de uma elipse. A velocidade média da Terra ao descrever essa órbita é de 
107.000 km por hora, e o tempo necessário para completar uma volta é de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos. Esse tempo que 
a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol é chamado “ano”. O ano civil, adotado por convenção, tem 365 dias. Como 
o ano sideral, ou o tempo real do movimento de translação, é de 365 dias e 6 horas, a cada quatro anos temos um ano de 366 dias, 
que é chamado ano bissexto.

Resposta: D

10. A principal consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. As estações do ano ocorrem devido ao movimento 
de translação.

Resposta: A
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