
Resoluções das atividades

16o ano – Ensino Fundamental – Livro 1

444 A Terra no Universo

Construindo juntos

Atividade de pesquisa.

Teia do saber

1  Lentes convexas possuem saliências arredondadas para 
cima – ou seja, na parte externa –, que servem para 
aumentar o tamanho da imagem. Telescópios espaciais 
são instrumentos formados por lentes de aumento para 
a observação de astros distantes. O objetivo é obter 
informações precisas sobre astros distantes, suas condi-
ções físicas, dinâmica de movimento etc. Sondas espa-
ciais são naves teleguiadas a distância, enviadas para 
explorar astros próximos à Terra, a fim de desenvolver 
pesquisas com amostras retiradas desses locais.

2  Sim. Todos os fenômenos que ocorrem na Terra influen-
ciam direta ou indiretamente as condições de vida da 
humanidade. Prever, ou entender, esses fenômenos 
pode contribuir, por exemplo, para proteger certa 
comunidade contra catástrofes naturais e buscar solu-
ções para períodos de escassez de chuvas ou de chuvas 
torrenciais.
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1  Não. Enquanto a Terra gira ao redor do próprio eixo, ela 
também realiza o movimento em torno do Sol.

2  Movimento de rotação. Esse movimento faz com que o 
ponto referencial entre o observador e as estrelas mude 
levemente. É essa mudança que causa o efeito de movi-
mento das estrelas.

3  Não. O eixo inclinado da Terra e o movimento de trans-
lação fazem com que a incidência dos raios solares não 
seja a mesma nesses dois hemisférios ao mesmo tempo. 
A consequência dessa diferença são as estações do ano.

4  Resposta pessoal. Caso a comunidade escolar esteja 
inserida em um contexto em que a estação do ano 
interfira mais notadamente na temperatura, é provável 
que isso seja citado pelos alunos. Outra situação pos-
sível de ser elencada é a presença do período chuvoso, 
que pode causar alguns transtornos, como congestio-
namentos em seus lugares de vivência etc.

Explore seus conhecimentos

1  Sugestão de resposta: Um planeta é um astro que não 
possui luz própria e orbita uma estrela, podendo ser 
orbitado por satélites naturais. As estrelas são corpos 
celestes que emitem luz própria e energia, podendo for-
mar sistemas solares.

2  É esperado que os alunos citem a presença de água em 
estado líquido; temperatura média em torno dos 15 ºC; 
existência da crosta terrestre, que serve de suporte à 
sustentação da vida; presença abundante de gás oxigê-
nio etc.

3  As preocupações com o meio ambiente são cada vez 
maiores porque, devido ao desenvolvimento tecnoló-
gico, as alterações causadas são mais impactantes e, 
muitas vezes, irreversíveis. Com isso, a sociedade pre-
cisa se mobilizar e encontrar soluções que previnam, 
minimizem e solucionem os problemas ocasionados por 
essas alterações.

4  a) Sugestão de resposta: Satélites artificiais, estações 
espaciais, foguetes, telescópios espaciais e terrestres 
etc.

 b) Sugestão de resposta: Com base no estudo do Uni-
verso, é possível obter informações sobre origem, 
evolução e destino da Terra e do Sistema Solar; com-
preender os riscos do movimento de outros astros; 
prever eventos cósmicos para buscar precauções etc.

5  a) Atividade prática.
 b) Atividade de pesquisa.

6  Atividade prática.

7  C 

 O nome do movimento em que a trajetória é uma volta 
em torno do Sol é chamado de translação. Gravidade 
e atração não são movimentos do planeta. Rotação é o 
movimento que há entre um astro e seu próprio eixo.

8  C 

 O movimento de translação é responsável, junto com a 
inclinação do eixo terrestre, pela existência das quatro 
estações do ano. Nem os dias e as noites, nem os eclip-
ses se relacionam com o movimento da Terra em torno 
do Sol.

9  Sugestão de resposta: Considerando que a produção de 
determinados alimentos só ocorre quando há certa quan-
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tidade de Sol ou determinada faixa de temperatura, a 
mudança entre inverno e verão, por exemplo, interfere na 
capacidade produtiva, no tipo de alimento produzido etc.

10  D 

 O movimento de rotação do planeta é responsável pelo 
fenômeno de dia e noite. O eclipse do Sol, a órbita da 
Lua e o tamanho do planeta não interferem nesse acon-
tecimento.

11  B 

 O equinócio é quando o Sol cruza o equador celeste. 
Como consequência desse evento, dia e noite têm a 
mesma duração.

12  D, A, C, B

13  B

 O magma forma-se no manto, onde ocorrem altas tem-
peraturas e pressões. O núcleo interno da Terra, devido 
à pressão, possui matéria em estado sólido. A hidros-
fera, por sua vez, representa a camada externa com-
posta por água. Por fim, a biosfera é a área habitável do 
planeta.

14  C

 A camada externa representada pela junção de gases 
e outras partículas é a atmosfera. A crosta é a camada 
superficial da Terra que serve de “casca” para o planeta. 
A litosfera abrange a crosta e a parte superior do manto. 
Por fim, o núcleo é a parte mais interna do planeta, inal-
cançável pelas tecnologias atuais.

15  D 

 Alguns fatores são responsáveis por garantir a vida no 
formato em que a ciência conhece atualmente. Des-
ses fatores, destacam-se a presença de água líquida na 
superfície e a combinação de certos gases na atmosfera. 
Dessa forma, a existência de magma, metais, rochas ou 
gases tóxicos, da maneira apresentada nas alternativas, 
não garante a manutenção da vida.


