
 
ASSUNTO: ASTRONOMIA NA ANTIGUIDADE, ASTRONOMIA NA IDADE MODERDA E 

LEIS DE KEPLER. 

 
1.  O que é Astronomia? 
 
2. Como podemos classificar os mitos de criação do Universo? Dê exemplos. 
 

3. O que é a Stonehenge? Quem a criou? Para quê serve? 
 
4. Como era o Universo para Aristóteles? O que é o mundo sub e supralunar? 
 
5. Quem foi Cláudio Ptolomeu? 
 
6. O que são os epiciclos? 
 
7. Qual a diferença entre o modelo de Universo proposto por Ptolomeu e o modelo de Universo 
proposto por Aristóteles?  
 
8. Qual a diferença entre geocentrismo e heliocentrismo? 
 
9. Como era o modelo de Universo proposto por Copérnico? 
 
10. Porque Copérnico não defendeu veementemente suas ideias sobre o Universo? 
 
11. Qual foi a evidência observada por Galileu Galilei que ajudava a considerar correta a hipótese 
de Copérnico? 
 
12. O que são as Luas Galileanas? Como se chamam? 
 
13. Por quê Galileu não foi condenado à morte na fogueira por heresia pela Igreja? 
 
14. Para Kepler, como eram as trajetórias dos planetas? 
 
15. O que é periélio e afélio? Em qual desses pontos os planetas estão mais rápidos? Em que ponto 
ele estará mais lento? 
 
16. Qual a contribuição de Tycho Brahe para a formulação das Leis de Kepler?  
 
17. Por que o período de translação do planeta Mercúrio em torno do Sol é menor que o da Terra ? 
 
18. Marte tem dois satélites: Fobos, que se move em órbita circular de raio 10000 km e período 
3.104 s, e Deimos, que tem órbita circular de raio 24000 km. Determine o período de Deimos. 
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PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 



19. (Direito. C.L.-97) Tendo em vista as Leis de Kepler sobre os movimento dos planetas, pode-se 
afirmar que: 
 
a) a velocidade de um planeta, em sua órbita, aumenta à medida que ele se afasta do sol;  
b) o período de revolução de um planeta é tanto maior quanto maior for sua distância do sol;  
c) o período de revolução de um planeta é tanto menor quanto maior for sua massa;  
d) o período de rotação de um planeta, em torno de seu eixo, é tanto maior quanto maior for seu o 
período de revolução;  
e) o sol se encontra situado exatamente no centro da órbita elíptica descrita por um dado planeta.  
 
20. Baseando-se nas leis de Kepler pode-se dizer que a velocidade de um planeta: 
 
a) independe de sua posição relativamente ao sol; 
b) aumenta quando está mais distante do sol; 
c) diminui quando está mais próximo do sol; 
d) aumenta quando está mais próximo do sol; 
e) diminui no periélio. 
 
21. No sistema planetário: 
 
a) cada planeta se move numa trajetória elíptica, tendo o sol como o centro; 
b) a linha que une o sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais; 
c) a razão do raio de órbita para seu período é uma constante universal; 
d) a linha que liga o Sol ao planeta descreve no mesmo tempo diferentes áreas. 
 


