
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 
Secretaria Municipal de Educação  

Tel. 28-3551-1249 - seme.dsl@bol.com.br  
CNPJ-27.174.127/0001-83 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rua José Borges Filhos/ nº.19, Bairro Santa Cruzo, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-000. 

 

EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
6º ANO 
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Texto base da disciplina de Geografia: O sistema solar 
 
1 – Ler e copiar o texto abaixo. E observar as imagens para entender melhor o assunto do 
texto.  
 
 

O Sistema Solar 

 È um sistema planetário, ou seja, um conjunto formado por um astro maior (estrela), ao 

redor do qual giram astros menores (planetas, satélites e outros corpos celeste]. 
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- Os planetas gasoso: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

O maior planeta do nosso sistema solar é Júpites. 

- O Sol é o centro do Sistema planetário. 

- A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol.  

 

O movimento de translação, é a volta que a terra e os outros planetas fazem em torno do Sol, 

este movimento define as estações do ano no nosso planeta.  

A distância média da Terra em relação ao Sol é de 150 milhões de quilômetros.  

No Sistema Solar tem-se ainda: 
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- Planetoides ou asteroides: que são minúsculos planetas que giram ao redor do Sol. Estando 

situados entre órbitas de Marte e Júpiter. 

 

- Cometas: são astros de pequena dimensão que giram ao redor do Sol. 

Os cometas são formados por núcleo, cabeleira ou coma e cauda. 
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Satélites Naturais 

- Astros que giram ao redor dos planetas. 

- A Terra possui um satélite natura: a Lua. 

Satélites Naturais de outros Planetas 

 

Júpiter possui 63 

 

Netuno possui 13 

 

Saturno Possui 61 

 

Marte possui 2 

Urano possui 27 Mercúrio e Vênus não 

possuem satélites naturais.  

 

Meteoros: são fragmentos sólidos vindos do espaço. (quando chegam à Terra são chamados de 

meteoritos os fragmentos) 

 

- Chagam em grande velocidade em direção a algum planeta.  

Estrelas cadentes – fenômeno luminoso. 
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O Sol e a Lua 

- São dois astros que exercem maior influencia sobre a vida da Terra. 

- São fontes de inspiração para muitos artistas. 

- Os povos passados consideravam o Sol e a Lua como divindades (deuses ou seres 

sobrenaturais). 

- O Sol é indispensável para a vida na Terra.  

- O calor e a luz do sol fornece energia para a vida dos animais, dos vegetais e até mesmo dos 

seres microscópicos.  

- A energia solar contribui para a formação dos ventos, a evaporação das águas, a variação da 

temperatura do ar e outros fenômenos.  
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2 – Agora a partir do seu entendimento do texto, copie e marque a opção correta a cada questão 

proposta abaixo. 

 

2.1 – Nome do sexto planeta do sistema solar. 

a) Terra  

b) Júpiter 

c) Saturno 

d) Marte 

 

2.2 – Astros que giram em torno dos planetas. 

a) meteoritos 

b) satélites 

c) meteoros 

d) asteroides 

   

2.3 – Astros que possuem luz própria. 

a) satélites 

b) asteroides 

c) satélites 

d) estrelas 

 

2.4 – Nome de um planeta gasoso. 

 a) Terra  

b) Júpiter 

c) Vênus 

d) Marte 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


