
 

1. O nosso sistema solar é constituído por planetas classificados como internos ou externos. Os 

internos apresentam composição sólida, graças à presença de rochas e minerais em suas estruturas. 

Os externos apresentam consistência gasosa, por conterem hélio e hidrogênio, e gelo. Assinale a 

única alternativa em que todos os astros citados estão corretamente classificados, hoje, pelos 

cientistas astronômicos. 

a) Internos: Mercúrio, Vênus, Saturno e Terra. Externos: Marte, Saturno, Urano, Netuno. 

b) Internos: Mercúrio, Netuno, Terra e Marte. Externos: Júpiter, Saturno, Urano e Vênus. 

c) Internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Externo: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

d) Internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Externos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

e) Internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Saturno. Externos: Júpiter, Marte, Urano e Netuno. 

 

2. Assinale a opção INCORRETA em reação ao conjunto de astros que formam o Sistema Solar: 

a) Os Planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. 

b) Os Planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. 

c) As Estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. 

d) Os Satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural: Lua. 

 

3. Em relação ao Universo assinale a opção CORRETA: 

a) O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros, é o Espaço 

Geográfico. 

b) Nem todos os astros do Universo se movimentam. 

c) Durante o dia e durante a noite percebemos no Céu uma porção de pontinhos luminosos. 

d) O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de Universo. 
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4. Assinale a opção CORRETA em reação ao conjunto de astros que formam o Sistema Solar: 

a) Os Planetas têm luz própria. 

b) Os Planetas giram em torno dos satélites. 

c) As Estrelas possuem luz própria. 

d) Os Satélites giram ao redor do Sol. 

 

5. Com relação ao Sistema Solar, alguns de seus componentes, características e fenômenos, 

assinale o que for correto. 

01) O Sol apresenta manchas constituídas de uma região escura (umbra) rodeada por uma região 

mais clara (penumbra), que estão relacionadas ao seu campo magnético e se movimentam pela sua 

superfície. 

02) Um eclipse lunar só ocorre durante a fase de Lua Nova quando a face iluminada (dia) do nosso 

satélite natural fica voltada para o Sol e a face escura (noite) para a Terra. 

04) Um décimo planeta, denominado Éris, foi descoberto no Sistema Solar, ficando a sua órbita além 

da órbita do planeta Plutão. Continuam, porém, as discussões entre os cientistas quanto à 

classificação como planeta ou não, tanto de Plutão como do novo astro descoberto, em razão do 

tamanho e provável origem deles. 

08) O planeta Júpiter, que é o maior do Sistema Solar, possui massa maior do que a de todos os 

demais planetas juntos e teve quatro de seus satélites descobertos por Galileu Galilei, por isso 

denominados de satélites galileanos. 

16) O planeta Marte possui uma superfície com crateras, mas não tão agrupadas como as da Lua ou 

de Mercúrio em virtude do desgaste pela erosão de fortes ventos. Há também, na sua superfície, sinais 

de erosão provocada, possivelmente, por antigas correntes de água. 

 

6. Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do sistema solar: 

a) Terra, Vênus, Urano e Netuno.  b) Marte, Terra, Saturno e Mercúrio. 

c) Vênus, Marte, Plutão e Urano.   d) Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

e) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 

7. Em relação ao Universo assinale a opção INCORRETA: 

a) O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros, é o Espaço 

Geográfico. 

b) O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de Universo. 

c) O Espaço Cósmico equivale ao Universo. 

d) O Espaço Sideral equivale ao Universo. 

 



8. Com relação aos astros que compõem o Sistema Solar, as posições que eles ocupam, seus 

movimentos e as leis que regem esses movimentos, assinale o que for correto. 

01) Os planetas do Sistema Solar se agrupam em duas classes, a dos terrestres ou telúricos, de 

pequenas dimensões e elevada densidade (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e talvez Plutão), e a dos 

gigantes ou jupiterianos, de grandes diâmetros e baixa densidade (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). 

02) A lei das órbitas, que foi deduzida por Johannes Kepler, tem como enunciado: "Os planetas 

descrevem elipses das quais o Sol ocupa um dos focos". 

04) Os antigos caldeus descobriram que a cada 18 anos e 11 dias os eclipses do Sol e da Lua se 

reproduzem de modo muito idêntico. Esse período é conhecido como período de recorrência dos 

eclipses ou período de Saros. 

08) Marte, o planeta vermelho, um dos poucos planetas do Sistema Solar que não possuem satélites, 

tem o movimento de rotação no sentido retrógrado. 

16) A camada do Sol denominada cromosfera constitui o limite do disco solar visível em luz branca 

em que surgem as manchas solares. 

 

9. 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: 

a) Urano  b) Netuno  c) Saturno  d) Júpiter  e) Vênus 

 

10. No que se refere à Terra no espaço, seu quadro natural e sua representação, assinale o que for 

correto. (Poderá haver mais que uma alternativa correta) 

01) Terceiro planeta em distância do Sol, a Terra se situa a uma distância média de 150.000.000 km 

do astro central. 

02) A Terra pode ser representada por meio de mapas, que são projeções cartográficas de sua 

superfície esférica num plano, e também por meio de globos. Estes constituem a mais perfeita 

representação porque, sendo igualmente esféricos, proporcionam uma ideia bastante aproximada da 

realidade. 

04) Devido aos diferentes ângulos de incidência dos raios solares, a Terra apresenta uma região 

quente, duas regiões temperadas e duas regiões frias. 

08) Sial é a porção interna da crosta terrestre, onde predominam rochas básicas e minerais de silício 

e magnésio. 

16) As águas oceânicas nunca estão paradas:  movimentam-se constantemente através de ondas, 

marés e correntes marítimas. 

32) De formação gasosa, a hidrosfera é a mais externa das camadas da Terra. 

 

 



11. “Editoras de livros didáticos, preparem-se: Plutão não é mais o nono planeta do Sistema Solar. 

Cerca de 2.500 astrônomos convocados pela União Astronômica Internacional (IAU) foram a Praga, 

na República Tcheca, e decidiram, no voto, rebaixar o astro descoberto em 1930 pelo americano Clyde 

Tombaugh. Com a decisão, o Sol fica com uma família de oito planetas – Mercúrio, Vênus, Terra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Rebaixado à “segunda divisão”, Plutão agora será 

denominado um “planeta anão”, categoria recém-criada que também irá abraçar todos os objetos 

aproximadamente esféricos além da órbita netuniana.” 

(G1, 24/08/2006. Disponível em: g1.globo.com). 

Entre os motivos que levaram o rebaixamento de Plutão a um planeta anão, podemos assinalar 

corretamente: 

a) Possui tamanho reduzido. 

b) A sua órbita não é totalmente autônoma. 

c) O seu formato é indefinido. 

d) Não realiza o movimento de rotação. 

e) Não possui atmosfera. 

 

12. Sobre o Planeta Júpiter, assinale a alternativa incorreta: 

a) É o maior planeta do Sistema Solar. 

b) É circundado por um sistema de anéis. 

c) Não possui uma superfície sólida. 

d) É um planeta gasoso. 

e) Não possui luas ou satélites naturais. 

 

13. De acordo com a IAU, União Astronômica Internacional, os corpos celestes para serem 

considerados planetas precisam apresentar as seguintes características, EXCETO: 

a) órbita definida ao redor do sol. 

b) movimento de translação autônomo. 

c) forma arredondada. 

d) luz própria. 

e) equilíbrio hidrostático. 

 

 

 

 

 

 

 



14. A respeito das chamadas estrelas cadentes, marque a alternativa correta: 

a) As estrelas cadentes são, na verdade, meteoritos que, ao entrarem na atmosfera terrestre, tornam-

se incandescentes em razão do atrito com o ar. 

b) As estrelas cadentes resultam de fragmentos de asteroides ou restos de cometas que, ao entrarem 

na atmosfera terrestre, tornam-se incandescentes por conta do atrito com o ar. 

c) Em uma fase do processo de morte de uma estrela, fragmentos (estrelas cadentes) originam-se a 

partir das explosões estelares e viajam pelo espaço em uma altíssima velocidade. 

d) As estrelas cadentes são, na verdade, meteoros que, ao entrarem na atmosfera terrestre, tornam-

se incandescentes por conta das reações químicas entre os elementos do meteoro e os elementos do 

ar. 

 

15. Relacione a segunda coluna a partir da primeira com base na classificação oficial dos planetas: 

Coluna 01 

(1) Planetas 

(2) Planetas Anões 

Coluna 02 

(   ) Terra 

(   ) Mercúrio 

(   ) Plutão 

(   ) Marte 

(   ) Ceres 

(   ) Júpiter 

(   ) Éris 

(   ) Makemake 

(   ) Urano 

 



16. 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: 

a) Urano  b) Netuno  c) Saturno  d) Júpiter  e) Vênus 

17. Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do sistema solar: 

a) Terra, Vênus, Urano e Netuno 

b) Marte, Terra, Saturno e Mercúrio 

c) Vênus, Marte, Plutão e Urano 

d) Mercúrio, Vênus, Terra e Marte 

e) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno 

 

18. Sobre o sistema solar, assinale V para verdadeiro e F para falso. 

1. (   ) O Sol compõe a maior parte da matéria de seu sistema e realiza um movimento de rotação. 

2. (   ) Todos os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação. 

3. (   ) Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de “Planeta Anão” apenas por ser muito 

pequeno. 

4. (   ) O sistema solar é composto por oito planetas, quatro deles rochosos e quatro gasosos. 

5. (   ) O maior planeta do sistema solar é Júpiter. 

6. (   ) Os dois planetas “vizinhos” da Terra são Marte e Júpiter. 

7. (   ) A lua terrestre é o único satélite natural do sistema solar. 

8. (   ) Apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido em todo o sistema solar. 

 

 


