
 

 

Tarefa Mínima 04 
Matéria: Geografia 

Frente: C 
Série: 1º ANO 

Professor: Carlos 
MÓDULO B03 
PÁGINA 266 
 
01. 

Rotação: 
Movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, ou seja, do seu próprio eixo. Responsável pela 
existência do dia e noite (distribuição de iluminação em ambas as faces da Terra). Com duração de 23 
horas, 56 minutos e 4 segundos (24 horas). 
Influência: sucessão dos dias e noites e circulação atmosférica e oceânica. 

 
Translação: 
Movimento que a Terra realiza em torno do Sol (órbita elíptica). Ele influencia na iluminação solar em toda 
a superfície terrestre, duração do dia e noite, na sucessão dos anos e nas estações do ano. 

 
02. Alternativa E 

Mercúrio, Vênus e Júpiter. 
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01. Alternativa B 

Esse é o nome dado ao fenômeno em que o Sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a estrela não 
se põe, apenas varia o local em que é vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da linha do horizonte. 
Isso ocorre nas regiões entre os círculos polares e os polos, nos dias próximos ao início do verão de cada 
hemisfério. 

 
02. Alternativa D 

Os movimentos da Terra Rotação (dias e noites) e Translação (sucessão dos anos, as estações do ano) são 
fruto da força gravitacional.  
Solstícios: verão (dias maiores do que as noites), inverno (noites maiores que os dias). 
Equinócios: outono e primavera. Não há variação entre o dia e a noite (iluminação igual nos dois 
hemisférios). 
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01. Alternativa D 

A superfície da Terra possui uma curvatura e seu raio polar mede 6369,9km. 
 
02. Alternativa D 

A Lua é um satélite natural da Terra. Ela exerce uma grande influência em nosso planeta. A Lua influencia 
grandemente o nível das marés. 
Marés de sizígia: ocorre quando o Sol, Terra e Lua estão alinhados provocando as maiores marés (Lua 
cheia e nova). 
Marés de quadratura: ocorre quando a Lua, Terra e Sol formam um ângulo de 90 graus (Lua minguante ou 
crescente). Esse fenômeno provoca uma baixa nas marés. 

 
03. Alternativas corretas: A e C 

A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol (órbita elíptica). Possui uma duração de 
365 dias e 6 horas. Ele influencia na iluminação solar em toda a superfície terrestre, duração do dia e noite, 
na sucessão dos anos e nas estações do ano.  

 
Os solstícios ocorrem duas vezes ao ano, nos meses de Dezembro e junho. 
• Meses das estações do ano no hemisfério norte: 
 Inverno: 21 dezembro 
 Verão: 21 Junho 
 Primavera: 21 março 
 Outono: 22 setembro 


