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1. Os planetas que orbitam o Sol no Sistema Solar têm composições distintas. Os mais próximos do 
Sol são considerados planetas rochosos e os mais distantes, planetas gasosos.  

a) O que pode ter causado essa diferença na formação dos planetas? 

 

 

 

b) Qual foi o principal elemento na formação dos planetas rochosos? 
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2. O cometa Lovejoy foi descoberto em 2011 e passou a 140 mil quilômetros de distância da 
superfície do Sol. A foto a seguir foi tirada por um astronauta da NASA e mostra o cometa próximo 
ao horizonte da Terra. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Cometa Lovejoy visto da Estação Espacial  

Internacional em dezembro de 2011. 

a) Quais são as partes que formam esse corpo celeste? 

 

 

b) Cite dois outros corpos celestes que orbitam o Sol. 

 

 

 

3. O ser humano sempre olhou para o céu com curiosidade e muitas indagações. Com o passar do 
tempo, foi percebendo que algumas observações tinham relação com fenômenos da Terra. Por 
exemplo, os povos antigos compreenderam que os movimentos do Sol e da Terra estavam 
relacionados às estações do ano. A partir dessa compreensão, passaram a utilizar esse 
conhecimento em muitas de suas atividades cotidianas. 

a) Cite dois exemplos de atividades dos povos antigos que utilizavam o conhecimento sobre os 

astros. 
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b) Como a observação das constelações foi importante para esses povos. 

 

 

 

 

 

4. O Sol surgiu há bilhões de anos, mas não existirá para sempre. De acordo com os cientistas, a morte 
do Sol está prevista para daqui a sete bilhões de anos. No entanto, antes de morrer, ele passará 
por várias modificações, como a troca do principal combustível das fusões nucleares, responsáveis 
pela geração de energia nessa estrela. 

a) Explique como ocorre a geração de energia no Sol.  

 

 

 

 

b) Após o fim do combustível utilizado, qual substância passará a exercer essa função? 

 

 

 

5. Você já deve ter observado que os astronautas, quando estão no espaço, sempre usam trajes 
espaciais, como na imagem a seguir, apropriados para a sobrevivência do ser humano em 
condições extremas. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Astronauta no espaço. 
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Explique qual é a necessidade de utilização desse traje, levando em consideração as características 
do ambiente espacial e as condições necessárias à vida. 

 

 

 

 

 

6. Considere que cientistas descobriram um planeta da galáxia Andrômeda que possui condições de 
vida semelhantes às do planeta Terra. 

Seria possível estabelecer uma colônia com seres humanos nesse planeta? Selecione argumentos 
para explicar sua resposta. 

 

 

 

 

 

7. No Universo, muitos planetas possuem satélites naturais, que giram ao seu redor, ou seja, que os 
orbitam. É o caso do planeta Terra, que possui a Lua como satélite natural. Dentre os planetas do 
Sistema Solar, aqueles que não possuem satélites naturais girando ao seu redor são: 

a) Vênus e Marte. 

b) Urano e Netuno. 

c) Mercúrio e Vênus. 

d) Mercúrio e Netuno. 

 

8. A arqueoastronomia busca entender como as civilizações antigas compreendiam a astronomia. No 
Brasil, está muito relacionada à arte rupestre, pois nesses desenhos os povos antigos mostravam 
como viviam, como se relacionavam com o ambiente e os demais seres vivos e como realizavam 
suas atividades. Qual das atividades a seguir eram influenciadas pela astronomia nas civilizações 
antigas? 

a) Reprodução. 

b) Agricultura. 

c) Pintura corporal. 

d) Fabricação de ferramentas. 
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9. Se o principal combustível das fusões nucleares do Sol acabar, outro combustível passará a ser 
utilizado. A energia liberada nas fusões será maior, ocasionando uma nova fase na vida dessa estrela. 

Qual o nome dessa fase e o que ocorrerá? 

a)  Anã preta e o fim da vida do Sol. 

b)  Anã branca e o resfriamento lento. 

c)  Gigante vermelha e a perda da massa solar. 

d)  Nebulosa planetária e o encolhimento do centro. 

 

10. No Sistema Solar, há uma região chamada zona habitável, onde está inserido o planeta Terra. Essa 
região possui condições adequadas à vida. Assinale a alternativa correta sobre essas condições. 

a) Grande quantidade de gás enxofre na atmosfera, que é favorável à vida. 

b) Somente planetas gasosos estão dentro da zona habitável. 

c) A zona habitável apresenta temperatura adequada para que se encontre água na forma 

líquida. 

d) O gás oxigênio não é encontrado na zona habitável. 


