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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: O movimento de rotação. Fuso Horário. 
Terra em movimento.  
 
1 – Ler e copiar o texto abaixo. E observar as imagens para entender melhor o assunto do 
texto.  
 

A Terra no Universo 
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- A Terra é um dos inúmeros astros do Universo 
 

Astronomia: é a ciência que estuda o Universo. 
Astrônomo: é a pessoa que se dedica a estudar a astronomia.  
Universo: é formado por um número incalculável de estrelas e outros corpos celestes.    
Planetas: são astros sem luz própria que giram ao redor de uma estrela.  

 
Os Planetas são divididos em rochosos e gasosos (formados de metano, hélio, hidrogênio e 
amônio). 
 

A Terra é um exemplo de planeta rochoso.   
 

 
 

E Júpiter é um exemplo de planeta gasoso.   
 

 

 
- Estrelas: são astros que possuem luz própria, formadas por gases (hélio e hidrogênio).  

 

O sol é uma estrela, considerada uma estrela de tamanho pequeno no universo, pois existem 
estrelas até mil vezes maior que ele, e também estrelas menores que são chamadas de estrelas 
anã.  
 

 
 

 - Galáxias: são partes ou regiões do Universo onde se agrupam bilhões de estrelas e outros 
astros.  

- Via Láctea: é uma galáxia que agrupa cerca de 150 bilhões de estrelas.    
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Satélites Naturais e Artificiais 
 

- Satélites Naturais: são corpos celestes que orbitam ao redor de outro corpo celeste maior 
(Exemplo; a Lua é um satélite natural da Terra. 
 

- Satélite Artificial: produzido pelo ser humano, é colocado em órbita ao redor da Terra ou 
qualquer outro astro.  

 
Lua 

É o mais próximo satélite natural que orbita a Terra e que não possui luz própria.  
A lua apresenta quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. 
 
Fases da lua 

- O ciclo completo das fases da lua dura aproximadamente 29,5 dias 

- A luz solar refletida pela lua varia de intensidade conforme a posição em que ela se 
encontra em relação à Terra e ao sol.     

 
 

2 – Agora a partir do seu entendimento do texto, copie e marque a opção correta a cada questão 

proposta abaixo. 

 

2.1 – É o mais próximo satélite natural que orbita a Terra e que não possui luz própria. 

a) Universo 

b) Júpiter 

c) Sol 

d) Lua  

 

2.2 – As estrelas que são possíveis de se ver durante a noite são astros que possuem luz própria 

e, por isso são chamadas de: 

a) astros luminosos 

b) astros iluminados 

c) estrelas 

d) satélites 

 

2.3 – Astronomia é: 

a) a ciência que estuda o universo 

b) a ciência que estuda somente os planetas 

c) a ciência que estuda o planeta Terra 

d) a ciência que estuda o sol 
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2.4 – A definição para Planeta é: 

a) astro celeste 

b) formação de inúmeras estrelas 

c) são astros sem luz própria que giram ao redor de uma estrela 

d) são formações rochosas.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 


