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1. Antigamente, acreditava-se que o planeta Terra tinha o formato representado na figura A. No 
entanto, a partir de, aproximadamente, 300 a.C., Aristóteles propôs a teoria de que a Terra 
apresentava o formato mostrado na figura B. 

 

A 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

B 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

  
Representação esquemática de formato plano da 

Terra. (Elementos representados em tamanhos não 

proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

Representação esquemática de formato esférico da 

Terra. (Elementos representados em tamanhos não 

proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

a) Cite a principal evidência que levou Aristóteles a propor uma teoria sobre o formato esférico 

da Terra. 
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b) Qual é o nome da ciência que estuda a Terra e os demais astros celestes?  

 

 

 

 

2. A fotografia abaixo mostra um relógio de sol. Nesse instrumento, uma estrutura ereta (gnômon) 
foi fixada à madeira e as horas colocadas em pontos marcados no entorno.  

John Carmichael/Flickr/Creative Commons 2.0 

 
Relógio de sol. 

a) Explique o funcionamento do relógio de sol. 
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b) É possível observar alguma mudança no comprimento da sombra do gnômon no mesmo 

horário do dia, porém em diferentes estações do ano? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Terra é composta de três camadas, que apresentam diferentes características. A tabela a seguir 
mostra as espessuras aproximadas de cada uma dessas camadas. 

 

Espessura aproximada das camadas da Terra 

Camadas da Terra Espessura 

Crosta 50 km 

Manto 2 850 km 

Núcleo 3 450 km 

 

a) Quais são os aspectos físicos da crosta, do manto e do núcleo? 

 

 

 

 

 

 

b) Utilizando uma escala em que 1 centímetro represente 25 quilômetros, qual será, em 

centímetros, a espessura de cada uma das camadas da Terra? E quantas vezes o núcleo é 

mais espesso que a crosta terrestre? 
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4. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta por água, que forma uma camada 
denominada hidrosfera. Nessa camada, a água está distribuída em diferentes ambientes, como em 
oceanos, mares, rios, lagos, geleiras e lençóis freáticos (águas subterrâneas). 

a) Além da hidrosfera, de que é formada a superfície terrestre? 

 

 

 

 

b) Que camada está localizada acima da superfície terrestre? Qual é sua principal composição? 

 

 

 

 

 

5. Fósseis são registros de seres vivos que habitaram nosso planeta no passado. Observe, a seguir, a 
fotografia de um fóssil.  

            Pixabay/<pixabay.com> 

 

Fóssil de um réptil. 

a) Em que tipo de rocha são formados os fósseis? 
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b) Por que a formação de fósseis ocorre nesse tipo de rocha? 

 

 

 

 

 

 

6. Observe a figura a seguir, que mostra a posição em que um paleontólogo encontrou dois fósseis 
durante uma escavação. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Esquema representando camadas de rochas com o fóssil A e o fóssil B  

encontrados pelo paleontólogo. (Cores fantasia.) 

Levando em consideração como ocorre o processo de fossilização, e a cor das camadas usadas no esquema 

para representar diferentes períodos geológicos, você diria que o fóssil A é de um organismo que viveu num 

período anterior ou posterior ao que viveu o organismo cujo fóssil está representado por B? Explique sua 

resposta. 
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7. Eratóstenes foi o filósofo e matemático grego que analisou a projeção da sombra de um gnômon 
nas cidades de Alexandria e Siena. 

Na análise desse filósofo, foi possível: 

a) deduzir que a Terra girava em torno do Sol e estimar a distância da Terra até o Sol. 

b) deduzir que a Terra é esférica, pela diferença na projeção da sombra nas duas cidades, e 

calcular o diâmetro da Terra. 

c) deduzir que a Terra é plana, pela diferença na projeção da sombra nas duas cidades, e 

estimar a área da Terra. 

d) concluir que o Sol ilumina igualmente as duas cidades e, por isso, o tamanho das sombras em 

ambas é igual. 

8. Observe a fotografia de um eclipse lunar e avalie as afirmações a seguir. 

Ptrlow/Wikipedia/Creative Commons 2.0 

 

Fotografia de eclipse lunar parcial. 

I. O eclipse lunar é um fenômeno em que o Sol cobre a Lua e ocorre de quatro em quatro anos. 

II. A sombra da Terra projetada na Lua é uma evidência de que a Terra é esférica. 

III. O eclipse lunar é uma evidência de que os astros celestes têm formato plano. 

IV. A Lua é um astro que orbita em torno da Terra. 

Indique a alternativa correta. 

a) I e II 

b) III e IV 

c) I, II e III 

d) II e IV 
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9. A Terra é constituída de algumas camadas, como mostra a imagem a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

  

Representação esquemática do planeta Terra e suas camadas internas.  

(Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

As camadas identificadas pelos números 4 e 5 na imagem estão relacionadas com a formação: 

a) do magma pelo núcleo, que é a camada central e constituída especialmente de ferro e 

níquel. 

b) dos vulcões pela mesosfera, que é a camada constituída por material rochoso em estado 

líquido. 

c) das placas tectônicas pela litosfera, que é uma camada descontínua constituída por rochas 

sólidas. 

d) das rochas magmáticas pelo manto, que é a camada que está em contato com a hidrosfera 

ou com a atmosfera. 
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10. Trilobitas são artrópodes do período Paleozoico, que foram descobertos pela ciência por meio de 
fósseis, como mostra a imagem. 

James St. John/Wikipedia/Creative Commons 2.0 

 

Fóssil de trilobita. 

O registro representado na imagem: 

a) é preservado por processos artificiais. 

b) forma-se da erosão das rochas magmáticas. 

c) constitui uma prova de que existiu vida fora da Terra. 

d) é geralmente encontrado em rochas sedimentares. 

 


