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Queridos alunos, 
 As atividades aqui propostas devem ser respondidas no caderno de Ciências; 
 Faça com capricho e atenção; 
 Lembre-se de dar respostas completas. 

 

1) Em torno do Sol, os planetas percorrem uma trajetória que recebe o nome de órbita. O que a 

Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol formam quando orbitam a Terra? 

2) Quando chega o final do ano, em 31 de dezembro, comemoramos o início de um novo ano. 

Esperamos 365 dias para uma nova comemoração. Este é o tempo que a Terra demora para 

completar uma volta em torno do Sol. Como se chama volta completa da Terra em ao redor do 

Sol? 

 

Observe a situação a seguir e responda: 

O pai de Pedro trabalha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e gosta de ficar 

observando as pessoas que chegam de outros países. Certo dia, ele ouviu uma conversa de 

uma brasileira que havia chegado do Canadá, no hemisfério Norte. Aqui era verão e a moça 

gritava, sorrindo, para sua família: — Ufa, ainda bem que cheguei ao meu país, quase congelei 

de frio!  

3) Podemos concluir, então, que, quando aqui no hemisfério Sul é verão, lá no Canadá será 

qual estação do ano? 

 

4) Observe as imagens abaixo para responder a questão a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você ordenar do menor para o maior os astros das fotos a seguir, que sequência irá obter?  

 

5) De acordo com nossos estudos responda: 

a) O que é a Lua? 

b) Qual o nome das fases da Lua? 

c) Em média, quantos dias dura cada fase da Lua? 



6) De acordo como nosso material, responda: 

a) Qual o nome dos primeiros seres humanos a pisarem na Lua? 

7) Qual era o modelo defendido por Galileu Galilei? Explique com suas palavras como era esse 

modelo que ele defendia. 

8) Conforme nossos estudos em sala, explique o que é a Linha do Equador e o Trópico de 

Capricórnio. 

9) O astrônomo é o profissional que estuda sobre qual assunto? 

10) Estudamos sobre o lixo espacial e que malefícios eles podem nos trazer. Cite três (3)  

prejuízos que o lixo espacial pode nos trazer. 

 

Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. 

A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. O ar é uma mistura de gases; 

o oxigênio é um desses gases. 

Sem o ar, as pessoas, os animais e as plantas não poderiam respirar. 

O ar também contém gás carbônico. Sem ele, as plantas não podem produzir seu alimento. 

O ar puro não tem cheiro e é quase transparente, pois conseguimos enxergá-lo em grandes 

quantidades. 

Vento 

Também percebemos a existência do ar pelo vento, que é o ar em movimento. 

Ao se movimentar, o ar origina: 

 as brisas, que balançam as plantas e ainda nos refrescam; 

 os ventos fortes que sacodem as árvores e levantam poeira; 

 os vendavais que arrastam coisas e lugares por onde passam. 

Texto complementar: 

Todos sabem que o vento é o ar em movimento, mas movimento horizontal. O que poucos 

sabem é que o Sol é o grande responsável pela existência dos ventos. 

O Sol esquenta a superfície da Terra. A Terra esquenta o ar que a rodeia, e o ar quente dilata-

se, fica mais leve e sobe, deixando em seu lugar o ar mais pesado, mais frio. O ar quente que 

sobe esfria e volta à Terra, substituindo o ar quente. 

Esse vaivém das massas de ar forma o vento. Para nossa proteção e para melhores condições 

de vida é necessário o estudo sobre os ventos. 

11) Como chama a camada de ar que envolve todo o planeta Terra? E quais gases formam o 

ar? 

12) Como podemos perceber a existência do ar? 

13) Como é o ar puro? 

14) Explique o que é o vento. 



15) Qual dos gases que você citou na questão 11 que está presente em maior concentração no 

ar? 
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