
 
 

 

1. 
O UNIVERSO EM QUE VIVEMOS 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA  

EXERCÍCIO COMPLEMENTAR I 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
ALUNO(A):   . SÉRIE: 6º ANO 

DATA PARA ENTREGA: ____/____/_____ 



a) Qual a importância dos satélites meteorológicos? 
b) Diferencie satélite natural de satélite artificial. 

 
2. 

 

É correto afirmar que as nebulosas são os berçários das estrelas? Justifique 
sua resposta. 

 

3. 
Estrelas 

“Há de surgir 
Uma estrela no céu 

Cada vez que você sorrir 
Há de apagar uma estrela no céu 

Cada vez que você chorar 
O contrário também 

Bem que pode acontecer 
De uma estrela brilhar 
Quando a lágrima cair 

Ou então 
De uma estrela cadente se jogar 

Só pra ver 
A flor do seu sorriso se abrir” 

 
(“Estrelas”, do CD Quanta, de Gilberto Gil, WEA, 1997.) 

 
 

a) As “estrelas cadentes” não são estrelas de verdade. Explique o que elas 
realmente são. 
b) Por que os cometas só apresentam a cauda brilhante quando estão mais 
perto do Sol? 

 
 
 

4. 



 
 

a) Desenhe a figura de uma constelação vista no céu do hemisfério sul, 
identificando-a. 
b) Aponte 2 diferenças entre planetas e estrelas 

 
 

5. 
MAIS TECNOLOGIA 

Sabemos que para os astronautas descobrirem 
novos astros, planetas, sistemas solares, eles 

necessitam de alguns equipamentos especiais. 
 

Cite 3 instrumentos que facilitam o trabalho desses 
pesquisadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

 

Observe a figura e explique 

 
 

a) Você acha que o Sol ilumina igualmente todos os 
planetas? Justifique sua resposta. 

 

b) Como surgem as estações do ano? 



8. 
 

As nossas atividades cotidianas 
são reguladas pelo sol, e não pelas 
estrelas distantes, nossos relógios 

não são sincronizados com a 
rotação da esfera celeste, mas com 
o movimento diurno do sol no céu. 
A duração de 24 horas em nossos 
relógios correspondentes ao dia 

solar médio. 
(MATSUURA, Oscar T. Atlas do 
universo. São Paulo: Scipione, 

1996. p.32-3.) 
 

a) Que nome damos ao movimento realizado pelo planeta Terra que origina os 
dias e as noites? 
b) 
Enquanto é dia no Brasil, é noite no Japão. Por que isso acontece? 

 
 

9. 

a) Cite três características que diferencie planetas 
rochosos de planetas gasosos? 
b) Por que não poderíamos pousar no planeta Júpiter, 
caso pudéssemos realizar este tipo de viagem 
interplanetária? 

 
10. 

 
De acordo com o que estudamos responda: 
a) Por que não chove na Lua? 
b) Por que não há plantas ou árvores na Lua? 
c) O que é um eclipse do Sol? E da Lua? 


