
 
 
 
 
 

 

 
 A Lua é um satélite do planeta Terra, distanciados por aproximadamente 384.405 km. Estima-se 
que exista um número superior a 150 Luas no Sistema Solar, somente Netuno possui treze; 
Saturno, quarenta e oito; e Júpiter, sessenta e duas. A maior Lua do Sistema Solar é Titãn, seu 
tamanho é duas vezes superior ao da lua terráquea. A nossa Lua é o único corpo celeste a receber 
seres humanos. 
 Esse corpo celeste é visto da Terra e exibe várias fases, mesmo assim expõe sempre a mesma 
face. O tempo gasto para realização do movimento de rotação é o mesmo para o de translação. 

(Texto para fins didáticos) 
 

Questão nº 1 (0,6) 
 

A que movimento está relacionado o período correspondente a um ano terrestre? 

 
(A) Translação da Lua em torno da Terra.  
(B) Translação do Sol em torno da Terra.  
(C) Translação da Terra em torno do Sol.  
(D) Rotação da Terra ao redor de um eixo. 

 
 

Questão nº 2 (0,6) 
 
A figura representa a Lua em diferentes posições de sua órbita ao redor da Terra. Começando pela 
Lua Nova, as fases da Lua ocorrem em que ordem?  
 
(A) Nova, Crescente, Cheia e Minguante.   
(B) Nova, Minguante, Cheia e Crescente.  
(C) Nova, Cheia, Crescente e Minguante.  
(D) Nova, Crescente, Minguante e Cheia. 
 

 

Questão nº 3 (1,2) 
 

De acordo com nossos estudos responda as perguntas abaixo: 
 

a) O que é a Lua? Resposta completa. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

b) Quantas e quais são as fases da Lua? Resposta completa. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
c) Quantos dias a Lua leva para completar todas as fases? 

 
_______________________________________________________________________________ 
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d) Qual fase da Lua não se consegue visualizar no céu? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Questão nº 4 (1,0) 
 

Leia a informação e responda. 
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 Aristóteles foi um importante filósofo grego, educador e 
cientista que contribuiu para o desenvolvimento de muitas 
ciências.  
 Há aproximadamente 2 400 anos, mesmo sem recursos 
tecnológicos, ele foi o primeiro a apresentar provas científicas de 
que a Terra é parecida com uma esfera. 

Qual “modelo” Aristóteles defendia sobre o movimento da Terra em relação ao Sol? Resposta 
completa. 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Questão nº 5 (0,4) 

Os satélites artificiais são equipamentos construídos pelo homem que, após serem 
lançados no espaço, permanecem em órbita ao redor da Terra. Esses equipamentos 
tornaram-se fundamentais para uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o 
planeta. 

(Texto para fins didáticos) 
 Sobre as imagens de satélites podemos afirmar: 
 
(      ) É uma representação plana da Terra. 
(      ) Abrange somente parte da superfície terrestre. 
(      ) São imagens obtidas da Terra. 
(      ) Nela é possível ver com mais detalhes as características da Terra. 
(      ) As imagens são obtidas do espaço por meio de satélites. 

 

Questão nº 6 (1,2) 

Observe o mapa ao lado e faça o que se pede: 

a) Com lápis da cor verde marque no mapa a linha que 

corta nosso país ao norte. 

b) Escreva o nome dessa linha que corta o nosso país ao 

norte. 

______________________________________________ 

c) Qual o nome dos estados que ficam acima dessa linha 

no mapa? 

______________________________________________ 

Tenha um ótimo teste!!!! 
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