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Capítulo 4 A Terra no Universo 

1  V, F, F, V, V

 Asteroides são corpos rochosos que possuem órbita 
definida ao redor do Sol. Plutão, por sua vez, não é mais 
considerado um planeta, pois, apesar de ter forma arre-
dondada e orbitar uma estrela, ele não tem gravidade 
suficiente para ser o corpo dominante em sua órbita.

2  O Sistema Solar corresponde ao conjunto formado pelo 
Sol, por oito planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno) e por demais corpos 
celestes com diversas órbitas, como satélites naturais, 
cometas e asteroides.

3  Tanto a Lua quanto a Terra possuem órbitas em torno 
do Sol e em seu próprio eixo. Além disso, a Lua também 
orbita a Terra. As suas fases são, então, a consequência 
da posição dela em relação à Terra e à quantidade de 
luz que recebe do Sol.

4  A distância do Sol ao planeta Terra faz com que este 
receba quantidades ideais de luz e calor, assim, nem fica 
extremamente quente nem extremamente frio. Há tam-
bém uma atmosfera que permite a manutenção de tem-
peraturas que tornam a vida possível, além de oxigênio, 
fundamental para a sobrevivência.

5  Com base na visão cientificista, a ideia não é adequada, 
pois a Terra surgiu depois, originando-se da poeira e de 
outras matérias deixadas pelo Sol.

6  As fases da Lua são: cheia (quando o Sol ilumina total-
mente a parte da Lua voltada para a Terra); quarto min-
guante (quando há perda de luminosidade, na qual se 
observa apenas uma face iluminada); nova (é marcada por 
pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não 
está sendo iluminada pelo Sol); e quarto crescente (recebe 
luminosidade em apenas uma face, no lado oposto à da 
quarto minguante).

7  a) A rotação é o movimento realizado pela Terra ao redor 
de seu eixo polar, na direção oeste-leste. Esse movi-
mento leva aproximadamente 24 horas para acontecer 
e determina a sucessão dos dias e das noites. A trans-
lação é o movimento executado pela Terra em torno 
do Sol. A principal consequência desse movimento é a 
determinação das estações do ano.

 b) A duração do movimento de rotação determina a con-
tagem de 1 dia. Já a duração do movimento de transla-
ção, que dura aproximadamente 365 dias, determina a 
contagem de um ano.

8  As datas mostradas referem-se aos equinócios e aos solstí-
cios. O eixo inclinado da Terra, por sua vez, é responsável, 
junto com a forma quase esférica do planeta, pela dife-
rença de calor que cada hemisfério recebe. Isso faz com 
que as estações sejam diferentes em cada um deles.

9  1, 2, 1, 1, 2

10  2, 1, 4, 3

 A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. 
É nela que se encontra o gás oxigênio utilizado pelos seres 
vivos. A litosfera corresponde à parte sólida, representada 
pelas diversas formas de solo e rocha. A hidrosfera corres-
ponde à porção de água em estado líquido, como ocea-
nos, rios e lagos. Por fim, a biosfera apresenta parte de 
todas essas camadas e é onde a vida se torna possível.

11  B

 As demais alternativas estão incorretas porque as cama-
das da Terra não são isoladas. Além disso, a camada cons-
tituída por todos os seres vivo é a biosfera, que é forte-
mente vinculada com a atmosfera.

12  A atmosfera envolve a superfície da Terra e é caracterizada 
pela presença de gases, principalmente o oxigênio e o 
nitrogênio, e de material particulado. A litosfera, por sua 
vez, é a parte superficial sólida do planeta. Essa camada 
é caracterizada pela presença de minérios. A hidrosfera 
caracteriza-se pela presença de água líquida que forma 
os oceanos, rios, mares etc. Por fim, a junção de todas 
essas camadas resulta na biosfera, caracterizada pela 
capacidade de abrigar e permitir a existência de vida.


