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01. Em 20 ou 21 de março e 22 ou 23 de setembro ocorrem os equinócios, indicando o início da primavera e outono (estações invertidas 
nos Hemisférios Norte e Sul). Os solstícios ocorrem em 20 ou 21 de junho e de dezembro, indicando o início das estações de verão e 
inverno.

Resposta: D

02. O solstício e o equinócio ocorrem duas vezes por ano, nos dias 22 de dezembro e 22 de junho, no caso do solstício, e nos dias 23 de 
setembro e 21 de março para o equinócio. O momento exato de um solstício é aquele em que o Sol, visto da Terra, encontra-se o mais 
distante possível do “equador celeste” (linha imaginária que marca o céu ao meio – como o Equador com a Terra), ou seja, quando 
ele se encontra a 23,5º para o Sul dessa linha. Já, o momento exato do equinócio é quando o Sol passa exatamente sobre o equador 
celeste.

Resposta: E

03. O Trópico de Capricórnio é o paralelo situado ao sul do equador terrestre. Delimita a zona tropical sul, que corresponde a um limite 
do solstício que é a declinação mais meridional da elíptica do Sol sobre o equador celeste. Os raios solares incidem sobre essa região 
específica de forma perpendicular, o que ocorre em um único dia no ano.

Resposta: A

04. Consequências do Movimento de Rotação
• A sucessão dos dias e das noites (se a Terra não girasse, era sempre de dia, na parte virada para o Sol, e sempre de noite, na parte 

escura).
• O movimento aparente do Sol, durante o dia (Nós falamos em nascer e pôr do Sol, observando o seu movimento ao longo do dia 

– movimento este que não existe, pois o Sol está fixo no centro do Sistema Solar e a Terra é que roda).
• O movimento aparente das estrelas, durante a noite (pela mesma razão acima).
• A variação da obliquidade dos raios solares, num mesmo lugar, ao longo do dia (ao longo do dia, os raios solares apresentam 

diferentes inclinações, em relação à superfície da Terra). Sem o movimento da Rotação não haveria vida na Terra, já que este 
movimento desempenha um papel primordial no equilíbrio de temperatura e composição química da atmosfera.

Resposta: E

05. De acordo com o esquema apresentado, a Lua cheia ocorre em 2 de outubro. O intervalo mais próximo dessa fase da Lua é entre 29 
e 30 de setembro.

Resposta: D
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