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Tema: Sistema Solar 

Prezado Aluno, 

 

Nesta oficina, você desenvolverá atividades que abordam a constituição do Sistema Solar, os 

movimentos dos astros, os fenômenos celestes e sua relação com o planeta Terra. O objetivo dessa 

atividade é fornecer subsídios que permitam auxiliá-lo na compreensão desses conteúdos através do 

desenvolvimento de uma série de atividades.  Faça com atenção e aproveite esse momento para 

esclarecer eventuais dúvidas, realizando a leitura dos materiais didáticos do Novo Telecurso ou 

explorando as fontes de pesquisa sugeridas. 

Logo abaixo, estão listadas indicações de consulta que poderão auxiliá-lo no desenvolvimento desta 

oficina. Alguns termos indicados com o asterisco (*) foram incluídos no glossário ao final desta 

atividade. 

 

Objetivos desta Atividade: 

 

 Conhecer a constituição do Sistema Solar. 

 Compreender os movimentos dos astros. 

 Compreender os fenômenos celestes. 

 Conhecer as fases da Lua. 

 Entender a força da gravidade e seus efeitos. 

 

 Indicações de Consulta: 

o Aulas do Novo Telecurso: 2, 7, 15, 16, 17 e 18. 

o No Mapa Curricular, você poderá consultar os temas: Universo - Sistema Solar, Universo - 

Movimentos Terrestres, Universo - Fenômenos - Eclipse e Fases da Lua, Atmosfera - Gravidade e 

Altitude.   

o Na internet, consulte: 

o <http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-sol-terra-lua-planetas-

486133.shtml>. 

o <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar.php>. 

o <http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/ciencia/um-misterio-chamado-forca-da-gravidade>.  

 

Boa Oficina! 

 

http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=4&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeja%2Eeducacao%2Eorg%2Ebr%2FLists%2FEnsino%2520Fundamental%2520%2520Cincias%2520da%2520Natureza%2520II%2FContedo%2Easpx
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=2
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=2
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=3
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=8
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=8
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-sol-terra-lua-planetas-486133.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-sol-terra-lua-planetas-486133.shtml
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar.php
http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/ciencia/um-misterio-chamado-forca-da-gravidade
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Oficina: Sistema Solar 

O Sistema Solar: 

O Sistema Solar está situado na galáxia Via Láctea e é formado por oito planetas, satélites 

naturais, milhares de asteroides, planetoides, cometas e uma grande quantidade de gases e poeiras 

que orbitam em torno do Sol. Alguns desses planetas são visíveis à noite, a olho nú ou com a ajuda 

de um telescópio, instrumento capaz de aumentar milhares de vezes objetos distantes.  

Ao contrário das estrelas, os planetas não possuem luz própria e só podem ser vistos graças a 

luz que reflete do Sol. Os planetas, que se assemelham com a Terra, são chamados planetas 

terrestres, são compactos, rochosos e apresentam poucos ou nenhum satélite natural, esses planetas 

estão mais próximos ao Sol, são eles: Mercúrio, Vênus e Marte. Os planetas classificados como 

gigantes gasosos ou jovinianos (semelhantes a Júpiter), são os mais distantes do Sol e diferenciam-se 

dos restantes membros do Sistema Solar pelas suas dimensões e, também, pela sua composição 

química e estrutural, são compostos predominantemente por gases (Hidrogénio, Hélio, Metano), 

possuindo um pequeno núcleo sólido rochoso no seu interior e muitos satélites e anéis ao seu redor, 

são eles: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

Observe a seguir a ilustração do Sistema Solar: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema Solar 

Disponível em: <meioambiente.culturamix.com>  
Acesso em: 28 nov. 2013. 15h 51min. 

 

1. Os planetas estão alinhados conforme sua proximidade com o Sol na figura 1. Crie uma legenda do 

Sistema Solar, utilizando os números indicados abaixo de cada planeta e transcreva para a tabela a 

seguir, classificando-o em planeta terrestre ou gasoso.  

 

 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 
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Tabela de Classificação do Sistema Solar: 

Planeta Classificação Planeta Classificação 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

 

Movimentos Terrestres: 

O movimento de translação e a inclinação no eixo de rotação da Terra são responsáveis pelo 

surgimento das estações do ano (inverno, verão, outono e primavera), esse movimento dura 

aproximadamente 365 dias e 6 horas. Em determinados meses, um hemisfério recebe luz e calor com 

maior intensidade que o outro, dando origem a períodos quentes e frios. Quando é verão, no 

hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Já no outono e primavera, a quantidade 

de luz e calor se equivale, os dois hemisférios são igualmente iluminados. No momento em que os 

dois hemisférios recebem luz e calor de maneira igual, o fenômeno é denominado de equinócio, que 

se inicia nos dias 21 de março e 23 de setembro, marcando o início do outono e da primavera. 

Quando ocorre o recebimento de luz e calor, de forma desigual, nos hemisférios, o fenômeno é 

chamado de solstício, esse período ocorre nos dias 21 de junho e 21 de dezembro e determina a 

chegada do inverno e do verão. Analise a ilustração do movimento terrestre e a evolução das 

estações do ano: 

 

Figura 2. Simulação do movimento de translação da Terra. 

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar2.php> 
Acesso em: 28 nov. 2013. 15h 49min. 
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2. Após a observação da ilustração, complete a tabela abaixo: 

DATA HEMISFÉRIOS ESTAÇÕES DO ANO 

21/12 
  

  

21/06 
  

  

21/03 
  

  

23/09 
  

  

 

Orientação pelo Sol: 

 

 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Em pleno século 21, falar de orientação pelo Sol, pode 

parecer algo totalmente em desuso, porém, essa técnica já 

foi muito utilizada no passado e ainda é feita por indígenas e 

por pessoas do campo. Orientar-se, através do Sol, pode ser 

um método bastante assertivo para encontrar uma direção 

e um caminho. Essa orientação não é algo complexo, basta 

ter algumas noções dos quatro principais pontos cardeais*.  

3. Explique, resumidamente, como se deve proceder a 

orientação pelo Sol. 

Figura 3. Pôr-do-Sol 
Disponível em: 

<ocantodasandra.blogspot.com>.  
  Acesso em: 27 nov. 2013. 16h 43min. 
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Observe a figura que indica a posição de um terreno em relação à rosa dos ventos*. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ilustração da localização de um terreno. 

4. Imaginando que você irá construir uma casa nesse terreno e que você poderá escolher a posição 

dos cômodos, indique, nessa figura, onde deveriam ficar as janelas dos quartos da casa para que 

recebessem a luz solar no período da manhã. Indique, também, onde deveria ficar a janela da 

cozinha para que recebesse a luz solar no período da tarde. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Nesta atividade, o que você fez é preocupação constante de arquitetos e engenheiros na elaboração 

de um projeto de construção civil. A escolha adequada das janelas garante maior insolação, 

ventilação e, portanto, uma moradia mais agradável. 

 

 

 

 Observe as figuras da Terra: 

Terreno 

Rosa dos ventos* A 

B 

C 

D 
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Figura 5. Inclinação da Terra e a Incidência de Raios Solares. 
Disponível em: <http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/parte2.html>.  

Acesso em: 04 Nov. 2013 16h 45min 

 

5. No lado A, a Terra está sendo iluminada pelo Sol no mês de Junho. No lado B, ela está sendo 

iluminada em Dezembro. Nos dois lados, observa-se quatro habitantes: 1,2,3 e 4, cada um localizado 

em um ponto diferente do globo terrestre. 

a. Observando os habitantes 3 e 4, da figura 5, no mês de Dezembro (lado B), qual deles está sujeito 

à temperatura mais baixa? Justifique. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

b. Observando os habitantes da figura 5, no mês de Junho (lado A), qual dele(s) estará sujeito às 

temperaturas elevadas? Justifique. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Lado B Lado A 
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Calendário Bissexto: 

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Eclipses:  

Eclipse é o fenômeno no qual um astro deixa de ser visível parcial ou totalmente. Isso ocorre quando 

um astro se sobrepõe ao outro, de forma a impedir que a luz do Sol chegue até ele, formando um 

cone de sombra. Os eclipses podem ser de dois tipos, solar ou lunar, dependendo do alinhamento 

desses astros. 

 

Veja a reportagem abaixo:  

 

Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2013/05/dois-alpinistas-morrem-durante-

escalada-no-monte-everest-4144454.html>. Acesso em: 28 nov. 2013. 14h 32min. 

 

A reportagem acima refere-se a um eclipse solar que pode ser observado, no mês de novembro de 

2013, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

O ano bissexto é aquele em que é acrescentado um dia a mais que os anos 

normais, ficando com 366 dias. No calendário, essa alteração ocorre a cada 

quatro anos e se relaciona a um movimento executado pela Terra.  

 

6. Qual o objetivo dessa alteração no calendário? 
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7. Faça um esquema da “geometria” desse tipo de eclipse. Utilize o quadro abaixo para esquematizar 

o alinhamento dos astros. 

 

 

 

 

 

 

 

A Lua: 

Assim como a Terra, a Lua executa diferentes movimentos, por isso  é considerada o satélite natural 

da Terra. Um satélite é um corpo que gira ao redor de um planeta e pode ser natural ou artificial, os 

artificiais são aparelhos desenvolvidos pelo homem com a função de enviar sinais de comunicação 

(TV, GPS, Rádio), análise do clima ou capturar imagens. À medida que a Lua orbita em torno da Terra, 

ao longo do mês, ela passa por um ciclo de fases, durante o qual sua forma “parece” variar 

gradualmente. As fases da Lua resultam do fato de que ela não é um corpo celeste luminoso, mas 

sim um corpo iluminado pela luz do Sol. A face iluminada é aquela que está voltada para o Sol e cada 

fase representa o quanto dessa face iluminada está voltada para a Terra, essa é a porção visível da 

Lua. Usamos quatro denominações para descrever as principais fases da Lua: lua nova, quarto 

minguante, quarto crescente e cheia.  

8. Utilize os círculos a seguir para esquematizar as fases da Lua, de acordo os dados, na legenda 

abaixo de cada círculo. 

 

 

  

 

 

Lua Nova Lua Quarto 

Minguante 

Lua Quarto 

Crescente 

Lua Cheia 
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Ao estudar o movimento da Lua, Isaac Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja 

constantemente em órbita com a Terra é do mesmo tipo da força que a Terra exerce sobre um corpo 

em suas proximidades. A Lua é “atraída” pela Terra da mesma forma com que, na Terra, os objetos 

ao caírem são atraídos para a superfície terrestre, essa força de atração é denominada força 

gravitacional. A Lua, por sua vez, também apresenta força gravitacional, porém, é mais sutil, pois sua 

massa é menor em relação a da Terra. 

9. Utilize as fontes de pesquisa indicadas e responda: Quais os efeitos da força gravitacional da Lua 

sobre a Terra?  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fich

aTecnicaAula.html?aula=1457>. 
Acesso em: 28 nov. 2013. 11h 

40min. 

10. O homem já realizou algumas expedições na Lua, a 

primeira vez foi em 20 de julho de 1969, quando os 

americanos Edwin E. Aldrin, Michael Collins e Neil 

Armstrong pousaram na superfície lunar utilizando a nave 

Apollo 11, esse evento gerou grande comoção e foi 

televisionado no mundo inteiro. Nas imagens 

televisionadas, os astronautas pareciam estar mais leves e 

flutuavam na superfície lunar. Por que isso ocorre? 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

... 
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 Glossário: 

Rosa dos ventos: é uma imagem que representa os quatro pontos cardeais e seus intermediários.  

Pontos cardeais: os quatro principais pontos cardeais são: norte, sul, leste e oeste; e os intermediários 

ou colaterais são: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. 


