
 
 
 
 
 

 

Questão nº 1 (0,6) 

 

Leia o texto e observe a imagem. Depois, responda às questões propostas. 

©Flicker/NASA Goddard Space Flight Center 
Visto do Universo, o planeta parece uma 

esfera perfeita, pois o achatamento nos polos é 
muito pequeno para ser percebido. 

No entanto, quanto mais nos 
aproximamos da Terra, mais fácil se torna 
perceber que a superfície do planeta é irregular 
por causa de suas diversas formas de relevo. 

Por causa dessa diferença de percepção, 
os cientistas, com o objetivo de facilitar o 
mapeamento do planeta, estudaram e definiram 
outras duas formas para a Terra: elipsoide e 
geoide. 

 
a) Qual é a forma do planeta Terra visto do espaço? 

___________________________________________________________________________________ 
 

b) No texto, grife as outras formas da Terra, que foram criadas pelos cientistas para facilitar 
os cálculos e o mapeamento da superfície terrestre. 

 
Questão nº 2 (0,5) 
 
Leia um trecho da letra da música Dança dos movimentos da Terra. 

[...] O meu nome é Terra 
Eu gosto de girar 

Em volta de mim mesma 
Pra me apreciar [...] 

CANTUÁRIA, Sheila. Dança dos movimentos da Terra. Intérprete: Bia Bedran. Bedran 

Escreva o nome do movimento terrestre descrito na letra da música. 

_______________________________________________________________________________ 
 
Questão nº 3 (1,2) 

Associe os movimentos da Terra às suas respectivas características. 

 

(R)      Movimento de rotação terrestre 

(T)      Movimento de translação terrestre 

(    ) Movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. 

(    ) Movimento em que a Terra gira ao redor do Sol. 

(    ) Movimento que tem a duração de aproximadamente 365 dias (um ano). 
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(    ) A duração desse movimento é de aproximadamente 24 horas, no sentido de  oeste para leste. 

(    ) A sequência de dias e de noites é a consequência principal desse movimento. 

(    ) As estações do ano são ocasionadas por esse movimento. 

 

Questão nº 4 (0,8) 

Pinte as afirmativas corretas. 

O planeta Terra é formado por porções de terras emersas e grandes extensões de água salgada. 

América, África, Europa, Ásia e Oceania são os continentes que formam o planeta Terra. 

Os continentes são banhados pelos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial 
Antártico. 

Se o planeta Terra fosse dividido em três partes iguais, a quantidade de terras emersas 
corresponderia a duas partes, e a quantidade de água, a uma parte. 

 
Questão nº 5 (0,5) 

 

Sobre o planeta Terra, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, 
reescreva as frases incorretas, corrigindo-as. 
 
(    ) Visto do Universo, o planeta Terra tem a forma de uma esfera. 

(    ) A Lua é o satélite artificial do planeta Terra, ela não tem luz própria. 

(    ) O Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra, também é sua fonte de luz, calor e energia. 

(    ) Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol.  

(   ) O planeta Terra faz parte de um Sistema Solar localizado na Via Láctea, uma galáxia de forma 

espiral. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________ 

Questão nº 6 (0,9) 

1- Observe o mapa da América do Sul, e resolva 
as atividades propostas: 

 
Pinte no mapa da América do Sul:  
 
a) o Brasil de amarelo;  
 
b) os países que não fazem fronteira com o Brasil de 
azul.  
 
c) Escreva o nome dos cinco países que fazem 
parte do Mercosul e pinte-os no mapa de vermelho. 



 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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