
TD – PREPARATÓRIO OBA 2014 
 

Nível 1-1998 

1. Qual é o efeito da força gravitacional da Lua sobre o 

movimento de rotação da Terra? 

2. Por que a existência de uma atmosfera é biologicamente 

essencial como condição de vida de um planeta? Cite pelo 

menos 2 motivos. 

 

3. Sabemos que a velocidade de escape da Terra é 

aproximadamente 11 km/s. Entretanto, quando observamos o 

lançamento de um foguete, é fácil perceber que sua velocidade 

nos instantes iniciais é muito inferior a este valor. Por quê? 

 

Nível 2-1998 

4. Costuma-se dizer que as marés são resultado da força 

gravitacional que a Lua faz nos oceanos da Terra. O Sol tem ou 

não influência sobre as marés? E Plutão? 

 

5. O maior meteorito encontrado no Brasil é o Bendengó, 

encontrado no sertão da Bahia em 1874 e pesando 5,4 toneladas. 

Por que nem todo o meteoro que entra na atmosfera da Terra 

pode ser encontrado? 

 

1999 Nível 1 

6. Sabemos que você já estudou os movimentos da Terra, afinal 

se a Terra não se movesse não haveria o dia e a noite tal qual 

existe hoje e não haveria o ano (o que seria muito chato pois não 

haveria aniversário). Assim sendo, gostaríamos que você nos 

explicasse: 

 

(a) Por que existem o dia e a noite (não vale dizer que é noite 

porque o Sol foi dormir, que isso é bobagem, certo?)? Se quiser 

pode fazer um desenho pra gente entender melhor. 

(b) Como é chamado esse movimento e quantas horas ele dura? 

 

7. O Brasil é muito grande e está dividido em regiões: norte, 

nordeste, centro oeste, sul e sudeste. Como o Brasil é muito 

grande o clima varia bastante também de um lugar para o outro, 

mas tem meses que está mais quente e meses que está mais frio. 

Principalmente nas regiões sul, sudeste e centro oeste ficam bem 

evidentes os meses de frio e os meses de calor. Aos meses que 

estão mais quentes chamamos de estação do verão e aos meses 

que estão mais frios chamamos de estação do inverno. Tem 

gente que pensa que o verão (meses quentes) é porque a Terra 

fica mais perto do Sol e que no inverno o a Terra está mais longe 

do Sol. 

 

(a) Acontece que esta explicação está ERRADA. Você poderia 

nos dar a explicação correta? Ou, então, poderia pensar e 

escrever alguma evidência que esta explicação está errada? 

 

1999 Nível 2                                 

8. A linha imaginária do equador divide a Terra em dois 

hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Paralelo ao 

plano do equador, no hemisfério sul temos o trópico de 

Capricórnio (o qual cruza o Estado de São Paulo) e mais 

próximo do polo sul temos o círculo polar antártico. Imagine 

esses círculos sobre o globo e note que o círculo do equador é 

maior do que o círculo do trópico de Capricórnio e que este é 

maior do que o círculo do círculo polar antártico. Imagine uma 

pessoa sobre cada um desses lugares (equador, trópico de 

Capricórnio e círculo polar antártico). Como quem está sobre o 

equador dá uma volta mais comprida ao redor do eixo de rotação 

da Terra do que quem está, por exemplo, no círculo polar 

antártico, como é possível que o dia dure as mesmas 24 horas 

para as duas pessoas?     

 

2000 Nível 1 

9. Antigamente se pensava que a Terra era imóvel, que estava 

no centro do universo e que o Sol, os planetas e estrelas giravam 

ao redor dela. A esta forma de pensar se chamou de 

geocentrismo, isto é, a Terra no centro de tudo. Atualmente 

sabemos que isso não é verdade, pois a Terra e os planetas giram 

ao redor do Sol enquanto giram ao redor de si mesmos. A esta 

forma de explicar os movimentos dos planetas chamamos de 

heliocentrismo, isto é, o Sol no centro. O movimento que a Terra 

faz ao redor de si mesma chamamos de rotação e o movimento 

que ela faz ao redor do Sol chamamos de translação. 

 

a) Qual dos dois movimentos acima é o responsável pelo 

surgimento do dia e da noite? 

b) Quantos dias dura o movimento de translação e o movimento 

de rotação? 

 

10. A duração do dia (horas com luz solar) geralmente é 

diferente da duração da noite (horas sem a luz solar). 

 

a) Qual é a explicação para isso? 

b) Em qual época do ano os dias são mais curtos? 

 

2000 Nível 2 

 

11. Vamos supor que por alguma mágica qualquer a Terra 

parasse de girar em torno do próprio eixo dela. Neste caso, pense 

e responda: 

 

a) Como seria o dia e noite na Terra, isto é, quanto tempo duraria 

o dia e a noite? 

b) Tem gente que pensa que seria sempre dia de um lado da Terra 

e sempre noite do outro lado da Terra. Explique por que isso não 

seria verdade. 

 

12. Como já escrevemos acima, nosso planeta, a Terra, gira ao 

redor do Sol. Cada volta se completa em um ano terrestre, sobre 

um caminho, trajetória ou rota espacial chamada órbita. Durante 

todo esse tempo somos iluminados permanentemente pela 

potente luz solar. À medida que os dias passam, essa iluminação 

vai mudando de intensidade nas diferentes regiões da Terra. 

Essas diferentes iluminações, provocam diferenças no clima das 

regiões, as quais se fazem notar, principalmente, quatro vezes ao 

ano e que chamamos de Estações do Ano. 

 

a) Quais são os nomes dados a estas quatro estações do ano? 

b) As estações do ano não têm muito pouco a ver com a maior 

ou menor distância da Terra ao Sol (afinal a Terra está quase 

sempre à mesma distância do Sol), então, qual é a explicação 

para ocorrerem as 4 estações do ano? 

 

2002 Nível 1 

 

13. (1 ponto) Quando você está num carro, ônibus ou trem, 

mesmo de olhos fechados e ouvidos tampados (para não ouvir o 

barulho do motor) você consegue perceber quando o carro, 

ônibus ou trem está em movimento e quando está parado, não é 

verdade? Até mesmo num avião dá para perceber isso. No 

mínimo, percebemos quando o veículo em que estamos acelera 

ou freia. Quando ele faz uma curva somos jogados na direção 

contrária também. Se uma janela estiver aberta, sentimos, o 



vento. Mas você já deve ter viajado de ônibus e sentido que, em 

determinados momentos, você pode caminhar pelo ônibus quase 

sem sentir o movimento dele. Acontece que estamos na Terra e 

ela está em movimento ao redor do Sol (chamamos esse 

movimento de translação). A Terra, além disso, também está 

girando sobre ela mesma (chamamos este movimento de 

rotação). Mas não conseguimos perceber que ela está se 

movendo! Por isso foi muito difícil descobrir que ela está em 

movimento. Aristarco de Samos foi um grego que viveu há 

muito tempo. Acredita-se que tenha nascido no ano 310 e 

morrido no ano 230 ANTES de Cristo. Este grego foi o primeiro 

homem a afirmar que a Terra estava em movimento, mas claro 

que quase ninguém acreditou nele. 

 

a) (0,5 pontos) Quando você está num carro em movimento e a 

janelinha está aberta você sente o vento o tempo todo. A Terra 

está sempre em movimento. Por que você acha que não existe 

vento devido ao movimento da Terra? 

b) (0,5 pontos) Quando você gira sobre você mesmo, você fica 

tonto e pode até cair no chão, certo? A Terra está girando sem 

parar também. Por que não ficamos nem um pouquinho tontos 

com os giros que a Terra dá? 

 

14. Este tema foi prometido na prova da IV OBA e vale um 

ponto). A partir de 1995 foram identificados planetas ao redor 

de outras estrelas. Até o momento, apenas planetas maiores do 

que Júpiter foram descobertos. Tais planetas ou estão muito 

próximos da estrela ao redor da qual giram ou suas órbitas (o 

caminho deles ao redor da estrela) não são quase circulares 

como as órbitas dos planetas do Sistema Solar.  

 

a) (0,5 pontos) Imagine que, de repente, a Terra passasse a girar 

muito mais perto do Sol do que gira atualmente, tal como fazem 

os planetas descobertos ao redor de outras estrelas. Escreva o 

que você acha que aconteceria com as pessoas, animais, plantas, 

com as águas dos rios e mares se isso acontecesse. Por que? 

b) (0,5 pontos) Apostamos que depois que você respondeu o 

item anterior você está bem feliz que a Terra não gire tão 

pertinho do Sol, não é mesmo? Nesta pergunta também vamos 

precisar que você use sua imaginação. Aliás, ter imaginação é 

muito importante! Imagine que a órbita da Terra (o caminho que 

ela faz ao redor do Sol, como já escrevemos) não fosse mais 

quase circular como é atualmente. Imagine que uma vez por ano 

ela passasse bem pertinho do Sol e depois se afastasse muito, 

mas muito mesmo do Sol. Nesta situação, escreva o que você 

acha que aconteceria com as pessoas, animais, plantas, com as 

águas dos rios, mares, etc. 

 

2002 Nível 2 

15. Esta é ainda uma questão sobre dias, noites e Estações do 

Ano. 

 

a) (0,5 pontos.) Você já deve ter reparado que o Verão começa 

no dia, ou melhor, no período diurno, mais longo do ano, não? 

Se não tinha reparado, repare da próxima vez. Se reparou nisto, 

deve Ter reparado também que o Inverno começa, claro, na noite 

mais longa do ano. Pois bem. Outra coisa que tem acontecido no 

Brasil já de uns anos para cá é a adoção do horário de Verão, que 

significa adiantar os relógios de uma hora, aproveitando 

exatamente o fato dos períodos diurnos serem mais longos numa 

dada época. Pois bem, por que em geral o Horário de Verão 

começa no meio da Primavera e termina no meio do Verão? 

Explique!  

b) (0,5 pontos.) Esta é mais difícil: podem existir períodos 

diurnos e noturnos maiores do que 24 horas? Por que? Caso 

existam, em que região da Terra? 

 

2008 Nível 3 

 

16.  

a) Enquanto a Terra dá uma volta ao redor Sol a Lua dá cerca de 

13 voltas ao redor da Terra. Na figura abaixo, a linha circular 

representa a órbita da Terra ao redor do Sol e a outra linha 

representa a órbita da Lua, ao redor da Terra, mas enquanto esta 

gira ao redor do Sol, vista por um Astronauta que estivesse sobre 

o Sol, mas bem longe deste, claro, sobre seu eixo de rotação. 

Escreva CERTO sobre a figura que melhor representa a órbita 

da Lua vista pelo Astronauta e escreva ERRADO sobre aquela 

que estiver errada. Talvez você fique em dúvida sobre qual é a 

certa, mas você pode ter certeza sobre qual é a errada a partir da 

informação dada e do seu raciocínio. Observação: as figuras são 

esquemáticas, ou seja, não obedecem a escalas de distâncias. 

 

                                                        
No colégio você já deve ter se familiarizado com os quatro 

pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Pense, em termos do 

planeta Terra, por que eles foram 

estabelecidos. Imagine agora que você esteja em um lugar 

qualquer da Terra, e saia caminhando em uma dada direção. 

Suponha que não haja montanhas ou oceanos no seu caminho, 

de forma que você sempre pode continuar andando na direção 

que escolheu.      

 

b) Se você seguisse andando sempre na direção sul, você poderia 

continuar andando indefinidamente ou ia acabar chegando num 

ponto a partir do qual não mais poderia caminhar nesta direção? 

Que ponto final seria este? Justifique sua resposta. Faça um 

desenho para ajudá-lo a achar a resposta. 

c) Se você seguisse andando sempre na direção oeste, você 

poderia continuar andando indefinidamente ou ia acabar 

chegando num ponto a partir do qual não mais poderia caminhar 

nesta direção? Que ponto final seria este? Justifique sua 

resposta. Faça um desenho para ajudá-lo a achar a resposta. 

d) Essa é um pouco mais difícil. Imagine que você deseja 

construir uma casa simples, quadrada, com quatro paredes e 

uma janela em cada parede. Em que lugar da Terra você 

poderia construir essa casa para que todas as suas janelas 

fiquem voltadas para o norte? Justifique sua resposta. Faça um 

desenho para ajudá-lo a achar a resposta. 

 

2009 Nível 2 

17. Tem uma época do ano em que quase todo o Brasil ajuda a 

economizar energia. 

 

a) Mais ou menos do meio de outubro até o meio de fevereiro, 

uma boa parte do Brasil antecipa uma hora em todos os relógios. 

Isto é justamente para economizar energia. É o chamado 

“horário de verão”. Em quais estações do ano ocorre o horário 

de verão? 

 

2009 Nível 3 

18. Hoje, todos sabemos que nem o Sol é o centro do Universo. 

Ele é apenas o centro do sistema solar. Mas, até por volta de 

1610, quase todo mundo acreditava que a Terra estava parada e 

que tudo girava ao seu redor. 

 

a) Se vivesse naquela época, talvez até você acreditasse que a 

Terra estava parada. Escreva uma evidência que nos faz pensar 

que a Terra está parada. 



 

2010 Nível 3 

19. Você já deve ter reparado que num globo terrestre sempre 

tem a linha do Equador (divide a Terra em dois hemisférios) e 

as linhas dos trópicos de Capricórnio e de Câncer (os quais são 

as latitudes extremas nas quais o Sol ainda fica a pino – nos 

Solstícios), além dos círculos Polares. 

a) Desenhe no mapa ao lado as linhas do:   

Equador e Trópico de Capricórnio. 

 
b) Em recente visita a Porto Alegre (que está abaixo do Trópico 

de Capricórnio, como você sabe), vimos uma casa quadrada 

cujas paredes estavam perfeitamente alinhadas com os pontos 

cardeais principais. Em cada parede havia. Justifique sua 

resposta. 

c) Imagine que exista uma casa idêntica, porém em Boa Vista, 

capital de Roraima, a qual está no hemisfério norte. Por que não 

existe nesta casa uma janela pela qual o Sol jamais entra 

diretamente? Sugestão: desenhe a tal casa sobre RR no mapa 

dado! uma janela. Por qual delas o Sol jamais entra diretamente? 

Sugestão: desenhe a tal casa sobre o RS no mapa dado! 

Justifique sua resposta. 

 

2011 Nível 1 

20. Em 2011 comemoramos os 50 anos da primeira viagem de 

um ser humano ao espaço. Em 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin 

tornou-se o primeiro astronauta do mundo. Ele deu uma volta ao 

redor da Terra e disse: “A Terra é azul”.  

  

a) Quantas voltas a Terra já completou ao redor do Sol, desde a 

viagem de Yuri Gagarin ao espaço, até 12 de abril de 2011? Quer 

ajuda? Não precisa fazer contas. Lembre-se que quando você faz 

aniversário é porque a Terra deu mais uma volta ao redor do Sol. 

 

2011 Nível 3 

21. Você sabe que a Terra gira ao redor do seu eixo em cerca de 

24 horas, logo, parece que é o céu que gira no mesmo tempo no 

sentido contrário. Pois bem, certo dia observamos Mintaka 

exatamente sobre nossas cabeças quando o Sol estava se pondo. 

Quantas horas depois se pôs Mintaka? 

22. Ao lado está um esquema mostrando a Terra no seu 

movimento anual ao redor do Sol, em perspectiva, fora de escala, 

em 4 datas especiais, para 2010. Coloque a data em que ocorre 

cada um dos eventos da tabela abaixo. Pode haver mais de um 

evento para uma mesma data. 

 
(_ _/_ _) Sol a pino no Trópico de Capricórnio  

(_ _/_ _) Início da primavera no Hemisfério Sul   

(_ _/_ _) Início do outono no Hemisfério Sul  

(_ _/_ _) Solstício de verão no Hemisfério Norte  

(_ _/_ _) Sol sobre a intersecção da Eclíptica com o Equador Celeste  

indo do Hemisfério Sul para o Norte  

 

2012 Nível 1 

23. Escreva CERTO ou ERRADO na frente de cada frase 

abaixo. 

. . . . . . . . Ao meio-dia, ou perto do meio-dia, um poste nunca 

tem sombra. 

. . . . . . . . Os dias e noites ocorrem porque a Terra gira sobre o 

seu eixo de rotação. 

. . . . . . . . Os dias e noites ocorrem porque o Sol gira ao redor da 

Terra. 

. . . . . . . . Nunca vemos a Lua durante o dia. 

 

24. Em 2014 teremos no Brasil a Copa do Mundo de Futebol. 

Cada partida de futebol dura 90 minutos. Coincidentemente, a 

Estação Espacial Internacional, onde esteve o astronauta 

brasileiro Marcos Pontes, em 2006, também dá uma volta ao 

redor da Terra em aproximadamente 90 minutos. 

 

a) Se a “Estação” passar sobre o estádio do Maracanã bem no 

início de uma partida de futebol, quando terminar o primeiro 

tempo ela terá viajado 

metade de uma volta em torno da Terra. Quantos minutos 

faltarão para ela completar uma volta em torno da Terra? 

2012 Nível 2 

 

25. Mais perguntas de certo ou errado. Cuidado para não 

escrever certo onde está tudo errado. Escreva CERTO ou 

ERRADO na frente de cada frase. 

. . . . . . . . No inverno a Terra está bem mais longe do Sol, logo 

ele parece bem menor. 

. . . . . . . . O Sol gira ao redor do próprio eixo de rotação, isso 

explica os dias e noites. 

. . . . . . . . No verão a Terra está bem mais perto do Sol, logo ele 

parece bem maior. 

. . . . . . . . Podemos ver a Lua cheia até durante o dia, pois ela 

brilha muito. 

. . . . . . . . Não vemos a Lua nova porque ela está na sombra da 

Terra. 

 

2012 Nível 3 

26. Em nosso calendário o ano tem 365 dias, então, quantas 

horas sobram em cada ano? 

 

27. Quando as sobras totalizam um dia, após 4 anos, 

adicionamos um dia em fevereiro e chamamos este ano de 

“bissexto”. Este ano tem 366 dias. 2012 é bissexto, assim como 

foi 2008 e será 2016. Pergunta-se: Será 2056 bissexto? 

 

 

 


