
 

 

 

 

 

 

 

01-É o sexto planeta do sistema solar a partir do Sol, sendo o segundo maior planeta desse grupo. É 
conhecido por ser rodeado de anéis e ser classificado como um planeta gasoso ou joviano. 
 

 A descrição acima refere-se a: _________________________________ . 
 

02-O planeta Terra é o _______________ do Sistema Solar mais próximo do sol, sendo classificado como 

um planeta ______________. A maior parte de sua superfície é composta por ______________ e sua 
camada externa é muito fina, recebendo a denominação de ____________________. Essa camada não é 
contínua, ao contrário do que ocorre em outros planetas, sendo segmentada em várias 

___________________. 
 

 A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é? 

 
a) quarto – rochoso – rochas – atmosfera – placas tectônicas 
b) terceiro – comum – rochas – crosta terrestre – formas de relevo 

c) quarto – joviano – água – atmosfera – camadas de ar 
d) terceiro – rochoso – água – crosta terrestre – placas tectônicas 
 

03-Assinale a alternativa que indica o movimento da Terra que é realizado de forma inclinada e que 
completa uma volta ao redor do eixo de sua eclíptica. 
 

a) Precessão 
b) Rotação 
c) Translação 

d) Nutação 
 
04- Leia com atenção a afirmativa abaixo. A seguir, marque a opção correta. 

 

O PLANETA MAIS PRÓXIMO DO SOL É A TERRA. 

 
(  ) verdadeiro.   
(  ) falso. 

 
05-  O Sol é ? 
 

a) um asteroide 
b) uma galáxia 
c) uma estrela 

d) um cometa 
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DISCIPLINA:  GEOGRAFIA  
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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe    nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 



 
06-O movimento de translação da Terra dura:  

 
a) 1 dia 
b) 30 dias 

c) 365 dias, 5 horas, 48 minutos 
d) 7 dias 
 

07-  Que nome recebe a galáxia na qual a Terra se encontra? 
 
a) Andrômeda 

b) Grande Nuvem de Magalhães 
c) Galáxia Anã de Canis Major 
d) Via Láctea 

 
08- De acordo com os nossos estudos, explique porque  Plutão  NÃO É considerado mais um planeta. 
 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

09- Apresente  a diferença entre um planeta e um satélite natural. 
 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
10-Comente, por que no sistema Solar, só é possível existir vida no planeta Terra. 

 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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