
 

 

Professor Yuri – Tarefa 12 
Sistema Solar 

 
Obs: Todas as questões de multipla escolha devem ser acompanhadas de justificativas 
 
01. O nosso sistema solar é constituído por planetas classificados como internos ou externos. Os internos 

apresentam composição sólida, graças à presença de rochas e minerais em suas estruturas. Os externos 
apresentam consistência gasosa, por conterem hélio e hidrogênio, e gelo. Assinale a única alternativa em 
que todos os astros citados estão corretamente classificados, hoje, pelos cientistas astronômicos. 
a)  Internos: Mercúrio, Vênus, Saturno e Terra. Externos: Marte, Saturno, Urano, Netuno. 
b)  Internos: Mercúrio, Netuno, Terra e Marte. Externos: Júpiter, Saturno, Urano e Vênus. 
c)  Internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Externo: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 
d) Internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Externos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 
e) Internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Saturno. Externos: Júpiter, Marte, Urano e Netuno. 

 
02. Assinale a opção INCORRETA em reação ao conjunto de astros que formam o Sistema Solar: 

a)  Os Planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. 
b)  Os Planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. 
c)  As Estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. 
d)  Os Satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural: Lua. 

 
03. Em relação ao Universo assinale a opção CORRETA: 

a)  O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros, é o Espaço 
Geográfico. 

b)  Nem todos os astros do Universo se movimentam. 
c)  Durante o dia e durante a noite percebemos no Céu uma porção de pontinhos luminosos. 
d)  O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de Universo. 

 
04. Assinale a opção CORRETA em reação ao conjunto de astros que formam o Sistema Solar: 

a)  Os Planetas têm luz própria. 
b)  Os Planetas giram em torno dos satélites. 
c)  As Estrelas possuem luz própria. 
d)  Os Satélites giram ao redor do Sol. 

 
05. Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do sistema solar: 

a)  Terra, Vênus, Urano e Netuno. 
b)  Marte, Terra, Saturno e Mercúrio. 
c)  Vênus, Marte, Plutão e Urano. 
d)  Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 
e)  Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 
06. Em relação ao Universo assinale a opção INCORRETA: 

a)  O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros, é o Espaço 
Geográfico. 

b)  O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de Universo. 
c)  O Espaço Cósmico equivale ao Universo. 
d)  O Espaço Sideral equivale ao Universo. 

 
07. Faça um desenho no seu caderno representando o sol com todas as suas camadas e descreva as 

caracteristicas de cada uma delas. 
 
08. Sobre o Planeta Júpiter, assinale a alternativa incorreta: 

a)  É o maior planeta do Sistema Solar. 
b)  É circundado por um sistema de anéis. 
c)  Não possui uma superfície sólida. 
d)  É um planeta gasoso. 
e)  Não possui luas ou satélites naturais. 
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09. De acordo com a IAU, União Astronômica Internacional, os corpos celestes para serem considerados 
planetas precisam apresentar as seguintes características, EXCETO: 
a)  órbita definida ao redor do sol. 
b)  movimento de translação autônomo. 
c)  forma arredondada. 
d)  luz própria. 
e)  equilíbrio hidrostático. 
 

10. A respeito das chamadas estrelas cadentes, marque a alternativa correta: 
a)  As estrelas cadentes são, na verdade, meteoritos que, ao entrarem na atmosfera terrestre, tornam-se 

incandescentes em razão do atrito com o ar. 
b)  As estrelas cadentes resultam de fragmentos de asteroides ou restos de cometas que, ao entrarem na 

atmosfera terrestre, tornam-se incandescentes por conta do atrito com o ar. 
c)  Em uma fase do processo de morte de uma estrela, fragmentos (estrelas cadentes) originam-se a 

partir das explosões estelares e viajam pelo espaço em uma altíssima velocidade. 
d)  As estrelas cadentes são, na verdade, meteoros que, ao entrarem na atmosfera terrestre, tornam-se 

incandescentes por conta das reações químicas entre os elementos do meteoro e os elementos do ar. 
 

 


