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 DISCIPLINA :CIÊNCIAS 

SEMANA I :31/08 A 04/09 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º anos 

PROFESSOR(A): Thiago Mendes da Silva CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 

ENVIAR PARA: Google classroom(https://forms.gle/FdBCDdfbNEDFZABM6 ) DATA DE ENTREGA: 04/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Sistema Sol, Terra , Lua e Clima. 

HABILIDADE(S): (EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação 

do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos 

tridimensionais. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Livro didático, material anexo, Google classroom,  

Vídeos explicativos(https://youtu.be/cZbWR5Ui6jw )( https://youtu.be/zhSe6qh9OeU )( https://youtu.be/evZzmd-oWPM ) 

ORIENTAÇÕES: Leia o texto, assista aos vídeos explicativos e responda as questões. 

 

Movimentos da Terra e o Sistema Solar  

O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob 

seu domínio gravitacional. O sol é o maior componente do sistema, respondendo por mais de 99,85% da massa 

total, gera sua energia através da fusão de hidrogênio em hélio, dois de seus principais constituintes. Os quatro 

planetas mais próximos do Sol (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) possuem em comum uma crosta sólida e 

rochosa, razão pela qual se classificam no grupo dos planetas telúricos, ou rochosos. Mais afastados, os quatro 

gigantes gasosos ou Jovianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os componentes de maior massa do sistema 

logo após o próprio Sol. Dos cinco planetas anões, Ceres é o que se localiza mais próximo do centro do Sistema 

Solar, enquanto todos os outros, Plutão, Haumea, Makemake e Éris, se encontram além da órbita de Netuno. 

Permeando praticamente toda a extensão do Sistema Solar, existem incontáveis objetos que constituem a classe 

dos corpos menores. Os asteroides, essencialmente rochosos, concentram-se numa faixa entre as órbitas de 

Marte e Júpiter que se assemelha a um cinturão. Além da órbita do último planeta, a temperatura é 

suficientemente baixa para permitir a existência de fragmentos de gelo, que se aglomeram, sobretudo nas 

regiões do Cinturão de Kuiper, Disco disperso e na Nuvem de Oort , esporadicamente são desviados para o 

interior do sistema onde, pela ação do calor do Sol, se transformam em cometas. Muitos corpos, por sua vez, 

possuem força gravitacional suficiente para manter orbitando em torno de si objetos menores, os satélites 

naturais, com as mais variadas formas e dimensões. Os planetas gigantes apresentam, ainda, sistemas de anéis 

planetários, uma faixa composta por minúsculas partículas de gelo e poeira.  

O Sistema Solar, de acordo com a teoria mais aceita hoje em dia, teve origem a partir de uma nuvem molecular 

que, por alguma perturbação gravitacional, entrou em colapso e formou a estrela central, enquanto seus 

remanescentes geraram os demais corpos. Em sua configuração atual, todos os componentes descrevem órbitas 

praticamente elípticas ao redor do Sol, constituindo um sistema dinâmico onde os corpos estão em mútua 

interação mediada, sobretudo pela força gravitacional.  
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Os planetas apresentam os movimentos de rotação e de translação. A rotação é o movimento que os 

planetas realizam em torno de seu próprio eixo, é como se ela estivesse “rodando” em volta de si mesmo. A 

principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, 

haveria apenas dia em um lado do planeta (que seria extremamente quente) e apenas noite no outro lado (que 

seria extremamente frio). A translação é o movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Esse 

movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. A translação do planeta corresponde a 

sua órbita e também ao ano. 

A sua estrutura tem sido objeto de estudos desde a antiguidade, mas somente há cinco séculos a 

humanidade reconheceu o fato de que o Sol, e não a Terra constitui o centro do movimento planetário. Desde 

então, a evolução dos equipamentos de pesquisa, como telescópios, possibilitou uma maior compreensão do 

sistema. Entretanto, detalhes sem precedentes foram obtidos somente após o envio de sondas espaciais a todos 

os planetas, que retornam imagens e dados com uma precisão nunca antes alcançada.  

A Terra possui uma inclinação de 23° 27’ em seu eixo, com relação ao plano de órbita em torno do Sol. 

Tal inclinação, associada ao seu movimento de rotação e translação, propicia a incidência dos raios solares de 

maneira desigual sobre o globo terrestre , o que faz com que regiões como os polos recebam menos raios 

solares e por esta razão são mais frios. 

A Terra está em uma órbita elíptica, então sabemos que há um ponto mais próximo e outro mais distante 

do sol, chamados oficialmente de periélio e afélio, respectivamente. 

Afélio é o ponto da órbita em que um planeta, ou um corpo menor do sistema solar, está mais afastado 

do Sol. Quando se trata de um objeto que orbita uma estrela que não o Sol, esse ponto é denominado apoastro. 

As órbitas de todos os planetas são sempre elípticas, fazendo com que haja sempre uma maior e menor 

aproximação do Sol, como provou Kepler. 

A distância entre a Terra e o Sol no afélio é de aproximadamente 152,1 milhões de quilômetros. Quando 

um astro se encontra no afélio, ele tem a menor velocidade de translação de toda a sua órbita. O planeta Terra 

passa no afélio por volta do dia 4 de Julho de cada ano. 

Já o periélio é o ponto da órbita de um corpo que está mais próximo do Sol. Quando um corpo se 

encontra no periélio, ele tem a maior velocidade de translação de toda a sua órbita. A distância entre a Terra e o 

Sol no periélio é de aproximadamente 147,1 milhões de quilômetros. Isto ocorre uma vez por ano, por volta de 

quatorze dias após o solstício. 

Existem ainda dois outros movimentos do planeta, menos pronunciados, que são a precessão e a 

nutacão. A precessão é o movimento cíclico em que o eixo de rotação terrestre descreve um cone, completado a 

cada 25.800 anos. A nutação é a oscilação do eixo terrestre em torno da posição média de sua órbita, causada 

por alterações cíclicas da órbita lunar. Cada oscilação é efetuada no período de 18 anos e 7 meses. 

Questões 

1.Se não existisse o movimento de rotação no planeta Terra a principal consequência seria:  

a) Haveria apenas dia em um lado do planeta (que seria extremamente quente) 

b) Haveria apenas dia em um lado do planeta (que seria extremamente quente) e apenas noite no 

outro lado (que seria extremamente frio). 

c) Haveria apenas dia em um lado do planeta (que seria extremamente frio) e apenas noite no outro 

lado (que seria extremamente quente). 

d) Haveria apenas noite no outro lado (que seria extremamente frio). 

 

 

 

 



 

2. Por qual motivo o Afélio e Periélio existem? * 

a) A Terra está em uma órbita elíptica, então sabemos que há um ponto mais próximo e outro mais 

distante do sol. 

b) A Terra está em uma órbita Redonda, então sabemos que há um ponto mais próximo e outro 

mais distante do sol. 

c) A Terra está em uma órbita elíptica, então sabemos que há um ponto mais próximo e outro mais 

distante da lua. 

d) Nenhuma das alternativas 

  

3. Sobre o movimento de translação é correto afirmar: * 

a) A translação é o movimento que os planetas realizam em torno de si mesmos. Esse movimento é 

o responsável direto pela existência das estações do ano. A translação do planeta também é sua 

órbita. 

b) A translação é o movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Esse movimento é o 

responsável direto pela existência das estações do ano. A translação do planeta também é sua 

órbita. 

c) A translação é o movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Esse movimento não é o 

responsável direto pela existência das estações do ano. A translação do planeta também é sua 

órbita. 

d) A translação é o movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Esse movimento é o 

responsável direto pela existência das estações do ano, mas translação do planeta não é sua 

órbita. 

4. Por quais razões os polos são mais frios? * 

a) A Terra possui uma inclinação de 23° 27’ em seu eixo, com relação ao plano de órbita em torno 

do Sol. Tal inclinação, associada ao seu movimento de rotação e translação, propicia a incidência 

dos raios solares de maneira igual sobre o globo terrestre , o que faz com que regiões como os 

polos recebam menos raios solares e por esta razão são mais frios. 

b) A Terra possui uma inclinação de 23° 27’ em seu eixo, com relação ao plano de órbita em torno 

do Sol. Tal inclinação, associada ao seu movimento de rotação e translação, propicia a incidência 

dos raios solares de maneira desigual sobre o globo terrestre , o que faz com que regiões como os 

polos recebam menos raios solares e por esta razão são mais frios. 

c) A Terra possui uma inclinação de 23° 27’ em seu eixo, com relação ao plano de órbita em torno 

do Sol. Tal inclinação, associada ao seu movimento de rotação e translação, propicia a incidência 

dos raios solares de maneira desigual sobre o globo terrestre , o que faz com que regiões como os 

polos recebam mais raios solares e por esta razão são mais frios. 

d) A Terra possui uma inclinação de 23° 27’ em seu eixo, com relação ao plano de órbita em torno 

do Sol. Tal inclinação, associada ao seu movimento de rotação e translação, propicia a incidência 

dos raios solares de maneira desigual sobre o globo terrestre , o que faz com que regiões como os 

trópicos recebam menos raios solares e por esta razão são mais frios. 

5. Assinale a alternativa correta: * 

a) O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão 

sob seu domínio gravitacional, como planetas , planetas anões , asteroides entre outros. 

b) O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão 
sob seu domínio gravitacional, como planetas , planetas anões , asteroides apenas. 

c) O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e planetas apenas. 

d) O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelos planetas , planetas anões , asteroides 

entre outros. 

  



 

6. Sobre o Afélio é correto afirmar: * 

a) É o ponto da órbita em que um planeta, ou um corpo menor do sistema solar, está mais afastado 

do sol 

b) É o ponto da órbita em que um planeta, ou um corpo menor do sistema solar, está mais próximo 

do sol 

c) É o ponto da órbita em que uma lua , ou um corpo menor do sistema solar, está mais afastado do 

Sol.  

d) É o ponto da órbita em que uma estrela do sistema solar, está mais afastado do Sol. 

7. O que é a nutação ? * 

a) É a oscilação do eixo terrestre em torno da posição máxima de sua órbita, causada por alterações 

cíclicas da órbita lunar. Cada oscilação é efetuada no período de 18 anos e 7 meses 

b) É a oscilação do eixo terrestre em torno da posição média de sua órbita, causada por alterações 

cíclicas da órbita solar. Cada oscilação é efetuada no período de 18 anos e 7 meses 

c) É a oscilação do eixo terrestre em torno da posição média de sua órbita, causada por alterações 

cíclicas da órbita lunar. Cada oscilação é efetuada no período de 18 anos e 11 meses 

d) É a oscilação do eixo terrestre em torno da posição média de sua órbita, causada por alterações 

cíclicas da órbita lunar. Cada oscilação é efetuada no período de 18 anos e 7 meses 

8. Sobre o Periélio é correto afirmar: * 

a) É o ponto da órbita em que um planeta, ou um corpo menor do sistema solar, está mais afastado 

do sol 

b) É o ponto da órbita em que uma lua , ou um corpo menor do sistema solar, está mais afastado do 

Sol.  

c) É o ponto da órbita em que uma estrela do sistema solar, está mais afastado do Sol. 

d) É o ponto da órbita em que um planeta, ou um corpo menor do sistema solar, está mais próximo 

do sol 

9. O movimento cíclico em que o eixo de rotação terrestre descreve um cone, completado a cada 

25.800 anos. Este movimento é chamado de: * 

a) Nutação  

b) Precessão  

c) Translação  

d) Precisão 

10. Muitos corpos, por sua vez, possuem força gravitacional suficiente para manter orbitando em 

torno de si objetos menores. Esses objetos são: * 

a) Os satélites naturais ou popularmente conhecido como "planetas" e apresentam as mais variadas 

formas e dimensões 

b) Os satélites naturais ou popularmente conhecido como "planeta anões" e apresentam as mais 

variadas formas e dimensões 

c) Os satélites naturais ou popularmente conhecido como "luas" e apresentam forma circular 

d) Os satélites naturais ou popularmente conhecido como "luas" e apresentam as mais variadas 

formas  e dimensões 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


