
 

1. Classifica cada uma das afirmações seguintes como verdadeiro ou falso. 

A._______ As noites e dos dias têm sempre a mesma duração ao longo do ano.    

B._______ As estações do ano são consequência da variação da distância da Terra ao Sol.   

C._______ A Lua apresenta quatro faces diferentes.     

D._______ Os eclipses solares podem ocorrer na fase de Lua Cheia.     

E._______ Os eclipses lunares ocorrem sempre que a Lua se encontra na fase de Lua Cheia.   

F._______ Peso e massa são a mesma coisa.     

G._______ O movimento aparente do Sol deve-se ao movimento de rotação da Terra.    

2. Em dezembro ocorre no hemisfério norte: 

 o solstício de inverno 

 o solstício de verão 

 o equinócio de primavera 

 o equinócio de outono 

3. Qual das seguintes opções apresenta a sequência correta das fases da Lua?  

 Lua nova, lua cheia, quarto decrescente e quarto crescente. 

 Quarto decrescente, lua nova, quarto crescente e lua cheia. 

 Lua cheia, quarto crescente, lua nova e quarto decrescente. 

 Quarto crescente, lua nova, quarto decrescente e lua cheia. 

  4. Qual é o período de translação da Terra? 

 24 horas 

 27 dias e 8 horas 

 366 dias 

 365 dias e 6 horas 

5. Qual é o período de translação da Lua? 

 24 horas 

 27 dias e 8 horas 

 366 dias 

 365 dias e 6 horas 

6. Um carro percorreu 2500 metros em 5 minutos. Calcula a rapidez média do carro.  

 500 m/s 

 500 Km/h 

 500 m/min 

 0,002 m/min 

 

7. Da Terra vemos sempre a mesma face da Lua apesar desta apresentar movimento de rotação. Explica 

porquê.  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bom trabalho! 
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