


1- Quais são os dois movimentos realizados 
pelo planeta Terra? Como eles ocorrem? 
Rotação e Translação. Rotação a terra gira ao redor dela mesma, 
translação a terra gira ao redor do sol. 

2 - Quais são as estações do ano? Como elas 
ocorrem? Primavera, verão, outono e inverno. Se formam a 

depender da posição da terra em relação ao sol. 

3 - Quantos planetas são conhecidos 
atualmente? 8 Planetas 

4 - Quais os nomes dos planetas rochosos do 
sistema solar? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

 



5 - Qual é o satélite natural da Terra? Lua 

6 – Quanto tempo dura o movimento de 
translação da terra? 365 e 6h 

7 – quanto tempo dura o movimento de rotação 
da terra? 24h 

8 – O que são anos bissextos? São os anos que se 

formam mais um dia do restante das horas que se acumulam de 4 em 4 
anos. 

9 -  o que são estrelas? São corpos celestes luminosos. 



10 - Qual o maior planeta do nosso sistema 
solar? Júpiter 
11 – o que são asteroides, meteoroides, 
meteoros e meteoritos? Asteroides são corpos celestes 
grandes que estão vagando pelo espaço, meteoroide são corpos 
celestes que estão no espaço, meteoro é o nome que recebe um 
meteoroide quando entra na atmosfera e meteorito são as rochas que 
sobram e caem na terra depois de um meteoro. 

12 – o que são cometas? São corpos celeste com uma 
cauda de gelo e poeira que gira entorno do sol. 

13 – O que é solstício e equinócio? Solstício a terra 
está iluminada de forma irregular nos hemisférios e equinócio de 
forma regular. 

14 – quais as fases da lua e suas características? 
Cheia – toda iluminada, Nova – toda escura, crescente – lado direito 
iluminado e minguante – lado esquerdo iluminado. 



15 – Explique eclipse lunar e eclipse solar? 
Quando a terra entra no cone de sombra da lua. 

16 – O que são minerais e rochas? Minerais são 
substancias químicas rígidas e rochas são o conjunto de minerais. 

17 – o que são rochas magmáticas? São rochas 
formadas do resfriamento do magma. 

18 – o que são rochas sedimentares? São rochas 
formadas da compactação de sedimentos de outras rochas. 

19 – o que são rochas metamórficas? São rochas 
formadas da ação do intemperismo. 

20 – em que tipo de rocha se encontra os 
fósseis? Sedimentares. 

 



21 – Dê exemplos de rochas: 

 a) Magmáticas. Granito, basalto pedra-pome. 

 b) Sedimentares. Arenito, argilito, calcário. 

 c) Metamórficas. Mármore, ardósia e pedra sabão. 

 

Estudem galerinha, amo vocês.  


