
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO TIJUCA II - CIÊNCIAS – 6º ANO 

RESPOSTAS DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 7: TEXTOS E EXERCÍCIOS  

 

1. Complete as frases com uma das palavras do quadro. 

meteorito      -        Via Láctea         -         asteroides         - Astros luminosos   -          Sol          -          Lua          -          

meteoros  -  Astros iluminados 

A) Nossa galáxia chama-se VIA LÁCTEA , nossa estrela é o SOL e nosso satélite é a LUA. 

B) ASTROS LUMINOSOS são os que apresentam luz própria e são chamados de estrelas. Ex.: Sol. 

C) ASTROS ILUMINADOS são os que não apresentam luz própria. Eles refletem a luz das estrelas que os ilumina. 

Ex.: planetas e satélites. 

D) Os ASTEROIDES são corpos celestes rochosos encontrados principalmente entre Marte e Júpiter. 

E) Os meteoroides são pedaços de rochas que se formaram a partir de asteroides e cometas e que podem se 

incendiar ao entrarem em contato com a atmosfera terrestre, sendo então chamados de METEOROS. 

F) Quando um meteoro atinge a superfície terrestre é chamado de METEORITO. 

 

2. Complete a cruzadinha. 

(1) Maior planeta do Sistema Solar 

(2) Astro luminoso 

(3) Terceiro planeta do Sistema Solar 

(4) Movimento de um astro em torno do Sol 

(5) Planeta conhecido como estrela d’Alva 

(6) Planeta mais perto do Sol 

(7) Astro que orbita em torno de uma estrela 

(8) Movimento de um astro em torno de si mesmo 

(9) Planeta mais distante do Sol          
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3. Correlacione a coluna da esquerda com a da direita. 

1. Biosfera (3) Constitui a camada de água, composta de oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. 

2. Litosfera (1) É nessa fina camada de água, ar e terra que podemos encontrar toda a vida 

existente no planeta. 

3. Hidrosfera (2) É a camada sólida que reveste a Terra, composta principalmente por rochas e solo. 

4. Atmosfera (4) Corresponde à camada de gases que envolve toda a superfície terrestre. 

 



4. A atmosfera é dividida em camadas. Identifique-as no desenho a seguir e depois responda às questões ao lado 

da imagem. Lembre-se que os nomes das camadas são: Exosfera, Troposfera, Termosfera, Estratosfera e 

Mesosfera. Atenção: os nomes não estão em ordem. ;) 

 

a) Em que camada da atmosfera os fenômenos meteorológicos como os 

ventos e as chuvas acontecem? ________Troposfera.________________ 

 

b) Em que camada o gás ozônio está mais concentrado? 

__________Estratosfera.________________________________________ 

 

c) Qual a função do gás ozônio nessa camada? Filtrar a radiação 

ultravioleta que vem do Sol. 

 

d) Em que camada da atmosfera os gases O2 e CO2 são encontrados? 

__Troposfera._____________________ 

 

5. Alguns gases presentes na atmosfera, por exemplo, o gás carbônico (CO2) e o metano, são responsáveis por um 

fenômeno natural chamado de EFEITO ESTUFA, que aquece a superfície terrestre. Se não fosse essa retenção de 

calor, a Terra seria muito fria para os seres vivos. Responda: 

 

a) O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural, no qual os gases estufa presentes na atmosfera aprisionam 

calor, aquecendo o planeta.  

b) Que gases são responsáveis pelo efeito estufa? Gás carbônico e o gás metano. 

c) O que aconteceria com o nosso planeta se não houvesse o efeito estufa? Se não fosse essa retenção de calor, a 

Terra seria muito fria para os seres vivos. 

6. Em relação ao efeito estufa, complete as frases com uma das palavras entre parênteses. 

a) O gás carbônico e o gás metano, lançados em excesso, provocam __o aumento_______ da temperatura do 

planeta Terra (o aumento – a diminuição). 

d) Os gases carbônico e metano ____impedem__________ a saída dos raios infravermelhos da atmosfera, 

aumentando o calor na Terra (impedem – facilitam). 

e) Algumas atividades como queimadas e uso de automóveis ______emitem_______ gases do efeito estufa 

(emitem – não emitem).  

 

7. O planeta Terra tem um formato arredondando com achatamento nos polos. É formado por diferentes 

camadas, compostas de materiais variados. A crosta terrestre é a camada mais superficial, composta de rocha e 

solo. Dentre as camadas que formam a Terra, é a mais fina. Em geral, a crosta continental tem espessura de 35 

km, e a oceânica de 7 km. O manto é a camada seguinte, sendo dividido em superior (em contato direto com a 

crosta) e inferior (logo abaixo), tem espessura de 2 900 km. O núcleo apresenta uma parte sólida (interna) e uma 

líquida (externa). Ambas as partes são formadas por níquel e ferro. Responda: 

a) Qual a camada mais fina do planeta Terra? _Crosta terrestre_____________________________ 

b) Qual a camada que se situa logo abaixo da crosta terrestre? __Manto_______________________ 

c) Qual a camada mais interna do planeta? ____Núcleo_________________________________________ 

d) De que é feita a camada mais interna do planeta? ____Ferro e níquel________________________________ 

Troposfera 

Estratosfera 

Mesosfera 

Termosfera 

Exosfera 


