
CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

1 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

Ciências da Natureza 

 

VOLUME 1 

UNIDADE 1 E 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

2015 



CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

Unidade 1 – Origem do Universo ............................................ 03 

Unidade 2 - O Sistema Solar .................................................... 07 

Bibliografia ...............................................................................10 

 



CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

3 
 

UNIDADE 01 - ORIGEM DO UNIVERSO 

 Se você olhar para um o céu numa noite clara, sem nuvens, poderá enxergar uma enorme quantidade de 

pontos luminosos. São os astros. 

Astros são todos os corpos que se encontram no espaço Cósmico. 

Você sabe qual a diferença entre uma estrela e um planeta? E entre um meteoro e um cometa? 

Veja abaixo o significado de algumas dessas denominações de astros: 

1) Estrelas – são corpos celestes que emitem luz e calor. Exemplo: Sol. 

2) Planetas – Astros que não apresentam luz própria e que gira em torno de uma estrela, da qual recebe e 

reflete a luz. Exemplo: Terra.  

3) Satélites – são astros sem luz própria que giram ao redor de um planeta. Exemplo: Lua. 

CONSTELAÇÕES 

São grupos de estrelas que, ligadas por linhas imaginárias, formam figuras características.  

Exemplo: Ursa Maior. 

COMETAS 

Astros errantes, formados por um núcleo congelado que ao se aproximar do Sol forma uma cauda longa e 

luminosa. 

Também chamado de planetoides, são corpos pequenos que orbitam em torno do Sol. 

ASTERÓIDE 

Também chamado de planetoides, são corpos pequenos que orbitam em torno do Sol.  

Exemplo: Cinturão de asteroides que fica entre as orbitas dos planetas Marte e Júpiter. 

METEORITOS 

São fragmentos de astros, como asteroides, planetas e cometas que se precipita na atmosfera terrestre e é 

visto como uma estrela cadente. Sendo capazes de chegar a superfície da Terra. 

Exemplo: Meteorito Hoba West. 

Existe outro planeta semelhante a Terra?  

 

Existem outros mundos habitados?  

O homem começou a observar e estudar o céu não por curiosidade. Essa busca pelo conhecimento 

também foi motivada por necessidades práticas, como a marcação do tempo, por exemplo, usando como 

base os movimentos do Sol e da Lua. Provavelmente foi a alternância de períodos de claro e escuro, ou 

seja, o dia e a noite, que despertou no homem primitivo a preocupação com a contagem do tempo. 
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http://1.bp.blogspot.com/_gcS76gKcBLM/S6_q0MuDV7I/AAAAAAAAAFI/uzIf5F7Umws/s1600/fases+da+lua.jpg 

As mudanças no formato da Lua levaram à fixação de um período maior, o mês lunar. O mês lunar é o 

tempo decorrido entre duas Luas novas sucessivas. 

A observação do ciclo solar que ocasionava mudanças de temperatura, de vegetação e dos pontos diários 

de nascimento e do pôr-do-sol, levou à determinação do ano e sua divisão em estações. 

A Astronomia se dedica a estudar os Astros e os fenômenos celestes. Em oposição a Astrologia que estuda 

as relações dos astros com o comportamento humano, e não tem base científica, ou seja, não é uma 

ciência. 

COMO SURGIU O UNIVERSO? 

 

http://fatosdesconhecidos.com.br/wp-content/uploads/2014/09/3113.jpg 

GALÁXIAS 

São gigantescas aglomerações de estrelas, de nebulosas e de matéria interestelar. O 

Planeta Terra está localizado em uma galáxia denominada Via Láctea. Nossa galáxia se 

apresenta no céu, à noite como um rastro de cor leitosa, daí seu nome Via Láctea. A palavra 

Láctea quer dizer leite. 

A teoria atual mais aceita pelos cientistas é a do Big 

Bang(Grande Explosão). No início, há 10 ou 20 bilhões 

de anos, todo o Universo estaria concentrado numa 

partícula única, extraordinariamente densa e quente. 

Essa partícula teria sofrido uma imensa explosão – o 

Big Bang -, transformando-se numa enorme bola de 

gás muito quente e densa. Essa enorme e quentíssima 

bola foi se expandindo, resfriando-se e dando origem 

às galáxias. No Interior das galáxias foram se 

formando as estrelas, os planetas e outros corpos. 

(trecho retirado do livro Ciências – o Meio Ambiente 

5a série, pág 248) 

http://1.bp.blogspot.com/_gcS76gKcBLM/S6_q0MuDV7I/AAAAAAAAAFI/uzIf5F7Umws/s1600/fases+da+lua.jpg
http://fatosdesconhecidos.com.br/wp-content/uploads/2014/09/3113.jpg
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MATÉRIA E ENERGIA  

Podemos definir matéria como sendo tudo aquilo que possui massa e que ocupa lugar no 

espaço, e energia como a capacidade de fazer com que a matéria realize um trabalho. 

Assim como a matéria, a energia existente no universo não pode ser criada nem destruída, 

apenas transformada. Existem várias formas de energia: luz, calor, som, energia química, 

energia mecânica, energia elétrica, energia nuclear, etc, e qualquer uma dessas formas de 

energia pode se transformar em outra. 

Assim: 

Ao acender uma lâmpada a energia elétrica está se transformando em energia luminosa. 

Quando você ouve rádio, a energia elétrica está se transformando em energia sonora;  

Quando você liga o ferro de passar roupas, a energia elétrica está se transformando em 

energia térmica;  

Até quando você come está havendo uma transformação de energia. É a energia química 

dos alimentos que se transforma em energia térmica (calor) para o seu corpo e energia 

mecânica para sua boca através da mastigação. 

 
http://ateneulondrina.com.br/wp-content/uploads/2010/03/energia-nuclear1.jpg 

 

 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO  

ENERGIA NUCLEAR 

É uma das últimas formas de energia 

dominadas pelo homem , e sua origem 

história foi um tanto trágica: as 

primeiras aplicações prática desta 

forma de energia, tinha finalidades 

bélicas ou seja a arte da guerra. A 

primeira bomba atómica foi lançada 

pelos Estados Unidos no dia 6 de agosto 

de 1945 sobre a cidade de Hiroshima 

com saldo de 140 mil mortos. Três dias 

depois uma segunda explosão nuclear 

abateu sobre a cidade Nagasaki com 

saldo de 74 mil mortos. Apesar disso a 

energia nuclear pode ser aproveitada 

em outros campos do saber humano, 

como na medicina e na geração de 

energia elétrica. 

http://ateneulondrina.com.br/wp-content/uploads/2010/03/energia-nuclear1.jpg
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1) Assinale V de verdadeiro ou F falso para as afirmativas abaixo:  

(   ) O Big-Bang foi o evento cósmico que originou o universo.  

(   ) A Via-láctea é uma estrela.  

(   ) A distância entre os astros é medida em anos-luz.  

(   ) Mercúrio é o planeta mais distante do Sol.  

(   ) Os planetas são corpos celestes classificados como luminosos.  

(   ) O Cruzeiro do Sul é uma constelação observada no hemisfério Norte.  

(   ) Saturno e Júpiter são os menores planetas do sistema solar.  

(   ) A cauda do cometa brilha porque reflete a luz do Sol. 

2-A definição de grandes corpos constituídos por aglomerações de estrelas, nebulosas e poeira cósmica 

indica se tratar de:  

(a ) sistema planetários.     (b ) super nova.          (c ) cometas                    (d ) galáxias. 

3) Num dia de muito Sol Lucia ligou o ventilador (1) para aliviar o calor, preparou uma pipoca no  

microondas (2) e foi para a sala onde ligou a televisão (3) a fim de relaxar um pouco.  

Assinale os tipos de energia que Lucia realizou naquele dia:  

a) (    ) energia mecânica, energia térmica e energia luminosa.  

b) (    ) energia térmica, energia química e energia luminosa.  

c) (    ) energia mecânica, energia térmica e energia elétrica.  

d) (    ) energia térmica, energia elétrica e energia térmica. 

4) Assinale os exemplos de aplicação da energia nuclear no nosso cotidiano:  

(a ) microondas                                         (b ) infravermelho  

(c ) radioterapia                                        (d ) datação geológica. 

5) Grupamentos estrelares que se dispõem de tal forma que lembram animais e seres mitológicos recebem 

o nome de:  

(a) sistemas  

(b) galáxias 

(c) constelações 

(d) nebulosas 
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UNIDADE 2 : O SISTEMA SOLAR 

 

http://nautilus.fis.uc.pt/astro/hu/viag/images/imagem24.jpg 

O Sistema Solar é o conjunto de planetas, planetas anões, asteroides e demais corpos celestes que orbitam ao 

redor do Sol, uma estrela de pequeno porte que orbita em um dos braços da galáxia da Via Láctea. 

O Sol é a única estrela desse sistema, uma vez que outros sistemas solares possuem duas estrelas, sendo por 

isso chamados de “sistemas binários”. Além dele, existem oito planetas, seis planetas anões, além de centenas 

de luas, cometas e corpos que não possuem um formato esférico definido. 

Os oito planetas que compõem o Sistema Solar são, em ordem de proximidade com o 

Sol: Mercúrio, Vênus,Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno . Os quatro primeiros possuem uma 

proporção menor de gases em suas composições físicas, sendo formados basicamente por rochas e, por isso, 

chamados de planetas rochosos. Os quatro últimos, em função da distância do sol, apresentam uma quantidade 

maior de gases em suas composições estruturais, sendo por isso chamados de planetas gasosos ou até mesmo 

de gigantes gasosos, graças ao diâmetro elevado que possuem em relação aos demais. 

 

http://s5.static.brasilescola.com/img/2014/05/planetas-do-sistema-solar.jpg 

 

FIQUE DE OLHO 

 

http://nautilus.fis.uc.pt/astro/hu/viag/images/imagem24.jpg
http://www.brasilescola.com/geografia/mercurio-1.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/planeta-venus.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/o-planeta-terra.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/marte.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/jupiter.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/saturno.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/urano-2.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/netuno-2.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/planetas-terrestres.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/planetas-gasosos.htm
http://s5.static.brasilescola.com/img/2014/05/planetas-do-sistema-solar.jpg
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 Desde a antiguidade alguns planetas permaneceram com nomes populares devido ao seu aspecto, é o 

caso dos planetas Vênus que recebia o nome de Estrela d’Alva e de Marte que recebia o nome de Planeta 

Vermelho.  Entre os Astrônomos existe uma discussão, ainda não resolvida, sobre Plutão. Alguns defendem 

a idéia de que ele não passe de um objeto da mesma natureza dos cometas, não podendo, então, ser 

considerado como um planeta.  Plutão foi descoberto em 1930, por um jovem astrônomo americano 

chamado Clyde Tombaugh de apenas 24 anos. Mas sua existência já havia sido prevista há, pelo menos, 

quinze anos por outro astrônomo, Percival Lowell, que havia percebido que as órbitas de Urano e Netuno 

eram alteradas pela força gravitacional de um corpo celeste desconhecido.  

O novo planeta ganhou o nome de Plutão (Deus grego das profundezas), e daí em diante passamos a 

contar nove planetas em nosso Sistema Solar.  Apesar do seu tamanho reduzido, Plutão tem seu próprio 

satélite natural, o pequeno Caronte, que tem metade do diâmetro do planeta. Desde que foi descoberto 

Plutão percorreu apenas um pouco mais de um quarto de sua órbita em torno do Sol, pois uma volta 

completa demora 248 anos. 

O novo Sistema Solar: Plutão deixa de ser considerado um planeta e ganha o status de 'planeta anão' (arte: 

IAU). 

Plutão é Rebaixado a Planeta Anão 
 

 

http://www.brasilescola.com/upload/e/plutao%20rebaixado.jpg 

Durante décadas o sistema solar foi formado por nove planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano, Netuno e Plutão. No entanto, em agosto de 2006, na cidade de Praga, capital da República Tcheca, foi 

realizada uma reunião da União Astronômica Internacional (IAU), que resultou no reconhecimento de apenas oito 

planetas, sendo que Plutão passou a ser classificado como um “planeta anão”. 

De acordo com a IAU, entidade responsável pela classificação dos corpos celestes, um planeta deve apresentar 

algumas características elementares, tais como girar em torno de uma estrela principal, ter massa suficiente para 

produzir força gravitacional para dar-lhe um formato esférico, além de eliminar de sua órbita outros corpos, ou 

seja, ser dominante em sua zona orbital. 

Plutão, que era o nono planeta a partir do Sol (estrela principal do sistema solar), foi rebaixado para a categoria 

de “planeta anão”, integrando esse grupo juntamente com outros dois corpos celestes: Ceres e Eris. Essa decisão 

http://www.brasilescola.com/upload/e/plutao%20rebaixado.jpg
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dos astrônomos foi motivada pelo fato da órbita de Plutão interferir na órbita de Netuno, além de apresentar forma, 

massa e tamanho bem diferentes dos outros planetas. 

Plutão, que foi considerado um planeta do sistema solar desde 1930, não se enquadrou em algumas das 

exigências estabelecidas para que um corpo possa ser classificado como planeta. Sendo assim, em 2006, ocorreu 

o seu rebaixamento para planeta anão. 

http://www.brasilescola.com/geografia/plutao-rebaixado.htm 

3. A ATRAÇÃO GRAVITACIONAL 

 Já dissemos que os planetas giram em torno do Sol. Mas por que será que eles ficam sempre em suas 

órbitas sem nunca se afastarem ou se aproximarem mais do Sol?  A resposta é: graças à força gravitacional 

do Sol.  A força da gravidade exercida pelo Sol atrai e faz com que os planetas sigam o seu trajeto. Na 

verdade, todos os astros possuem força gravitacional. A Lua, por exemplo, é atraída pela força de 

gravidade da Terra por isso fica girando em órbita ao redor do nosso planeta, e só não “cai” porque está a 

uma distância segura, onde há equilíbrio que a mantém em sua órbita. Você também é atraído por essa 

força, lembre-se de que quando você pula para cima, logo é puxado de volta para o chão pela força da 

gravidade terrestre. 

 

Satélite natural é qualquer astro que gire em torno 
de um planeta. A Lua, por exemplo, é o satélite 

natural da Terra. 

Satélite artificial (ou satélite de comunicação) é 
uma máquina construída pelo homem e lançada 
através de foguetes para o espaço. Estas máquinas 
também giram ao redor da Terra, como a Lua, 
porém numa órbita mais próxima do planeta do 
que a órbita da Lua. Exemplo: Satélite Sputnik. 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

1. A trajetória que um astro descreve no espaço é chamada de:  

(a ) translação  ( b)  revolução  (c)  órbita  (d) convecção  

2. Qual o planeta conhecido como Estrela d’ Alva:  

(a)  Marte  (b) Mercúrio ( c)  Plutão  (d)  Vênus  

3) Quais os planetas existentes no sistema solar por ordem de posição a partir do Sol?  

A força gravitacional é, portanto, a responsável pela 

harmonia do Sistema Solar, e de todo o Universo. Os astros 

atraem e são atraídos, estabelecendo órbitas em torno uns 

dos outros, e se não houver nenhuma interferência que os 

force a mudar de rota, eles se mantêm em suas órbitas por 

um tempo indefinido. Talvez para sempre.  Assim, graças à 

força gravitacional a Terra gira em torno do Sol, e o nosso 

satélite natural, a Lua, gira em torno do nosso planeta.  

 Você sabe qual é a diferença entre satélite natural e satélite 

artificial? 
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(a)  Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano.  

(b)  Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Netuno e Urano.  

(c)  Mercúrio, Marte, Terra, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.  

(d)  Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.  

4) O cinturão de asteroides está localizado entre os planetas?  

a)  Júpiter e Saturno.  

b)  Terra e Marte.  

c)  Marte e Júpiter.  

d)  Mercúrio e Vênus.  

5) O maior planeta do sistema solar é  

(a)  Urano ( b)  Saturno  (c)  Netuno  (d)  Júpiter 

6-Por qual razão não somos arremessados para o espaço e quem explicou esse fenômeno? 

a)  força de arraste, Kepler.  

b)  força de ação e reação, Einstein  

c)  força de atrito, Galileu.  

d)  força da gravidade, Newton.  

7) Assinale a opção correta sobre a definição de satélites artificiais  

(a)  são os satélites originados de asteroides.  

(b)  são os satélites originados de cometas.  

(c)  são os satélites que existem nos anéis de Saturno.  

(d)  são os satélites fabricados pelo homem. 

 

CHAVE DE CORREÇÃO 

1. c 2. d 3. b 4. c 5. D 6.d 7.d 
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