
 

1. Completa o esquema seguinte com as quatro estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, 
localizando-as corretamente entre os diferentes equinócios e solstícios.  

 
2. Faz a associação correta entre os elementos da coluna A e os elementos da coluna B. 

 
 

3. Completa cada uma das seguintes frases. 

(A) O equinócio da primavera, no hemisfério norte, ocorre no mês de __________________. 

(B) O equinócio do outono, no hemisfério norte, ocorre no mês de ______________________. 

(C) O solstício de inverno, no hemisfério norte, ocorre no mês de _____________________. 

(D) O solstício de verão, no hemisfério norte, ocorre no mês de ______________________. 

 
4. Faz a associação correta entre os elementos da coluna A e os elementos da coluna B. 
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5. Completa o texto seguinte: 

“O facto de o período de translação da ___________ ser igual ao seu período de _______________ significa que, 

por exemplo, quando a Lua dá meia volta no seu ___________________ de rotação, dá também _________________ 

volta no seu movimento de _____________________. Isto tem como consequência a Lua ter ____________________ 

o mesmo lado voltado para a Terra.” 

 
6. Indica, na figura seguinte, as fases onde a Lua está em cada uma das posições. 

 

 
7. Em cada uma das seguintes frases, indica qual dos termos alternativos torna a frase correta. 

(A) Um eclipse da Lua ocorre quando o Sol, a Lua/Terra e a Lua, que se encontra na fase de lua 

nova/cheia, ficam alinhados. 

(B) Os eclipses da Terra/Lua podem ser totais ou parciais, conforme a zona de sombra da Lua/Terra oculta 

total ou parcialmente a Lua. 

(C) Um eclipse do Sol ocorre quando o Sol, a Lua/Terra, que se encontra na fase de lua nova, e a Terra 

ficam alinhados/apagados. 

(D) O eclipse linear/anular do Sol verifica-se quando a Lua oculta a região central do Sol que é visto como 

um anel/quadrado a partir da Terra. 

8. Os planetas do Sistema Solar têm períodos de rotação diferentes. Indica os planetas por ordem 
decrescente da duração do dia. 

 
Duração do dia em cada um dos planetas do Sistema Solar 

Planeta Duração 
Marte 29,5 horas 
Vénus 116,8 dias terrestres 
Terra 1 dia terrestre 

Mercúrio 175,9 dias terrestres 
Júpiter 24,7 horas 
Saturno 9,9 horas 

Neptuno 17,2 horas 
Úrano 10,6 horas 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bom trabalho! 


