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Ficha de Trabalho 3 

O Sistema Solar 

Origem do Sistema Solar 

1. Completa as frases que procuram explicar a origem do Sistema 

Solar: 

• O Universo teve origem há cerca de 

_________________________________.  O Sistema Solar 

formou-se há cerca de 

______________________________________. 

• A teoria que procura explicar a origem do Sistema Solar designa-

se por: ______________________________________. 

• De acordo com a Teoria da Nebulosa Solar, os astrónomos 

acreditam que o Sistema Solar formou-se há cerca de 

___________________________________, a partir de uma 

nuvem gigante de gases e poeiras interestelares designada por 

_______________________________. A Nebulosa Solar em 

lenta __________________, terá começado a contrair-se devido 

a ação da gravidade, tornando-se cada vez mais 

_____________________, quase como se fosse um disco em 

rotação. A massa central terá aumentado a sua 

________________________ e, em determinado instante, ter-se-á dado início a reações 

_____________________ que originaram uma estrela, ___________________, que começou a brilhar. 

• A ____________________________ da Nebulosa Solar não atingiu temperaturas tão elevadas. Esta 

matéria periférica viria a dar origem aos _______________________ e a outros objetos do Sistema 

Solar. 

2. Quais os fatos que apoiam a Teoria da Nebulosa Solar? 

 

Fatos que apoiam a teoria da Nebulosa Solar
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Os astros Sistema Solar 

3. Completa as frases relativas à estrela do Sistema Solar: o Sol. 

 

4. Os planetas do Sistema Solar podem ser classificados de diferentes modos: de acordo com a sua 

composição e de acordo com a sua localização. Completa o esquema seguinte: 

 

 

Sol
O Sol contém 98% da massa total do Sistema Solar, sendo formado essencialmente por 
hidrogénio.

A superfície visível do Sol é designada por ____________________. É na fotosfera que 
podes observar as manchas solares.

A camada mais externa do Sol, que se designa por coroa solar, prolonga-se dando 
origem ao __________________ solar.

Classificação dos planetas 
relativamente à sua 

composição

Rochosos ou Telúricos Gasosos ou Jovianos

Classificação dos planetas 
relativamente à sua 

localização

Interiores Exteriores
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5. Na figura podes ver os tamanhos relativos dos planetas principais do Sistema Solar e a ordem pela qual 

se encontram relativamente ao Sol (da esquerda para a direita). Indica o nome de cada planeta. 

 

 

6. Falemos agora dos satélites naturais, que também podem ser chamados de luas ou planetas secundários 

Completa as frases. 

• Os satélites, também conhecidos como _____________ ou planetas ____________________, são 

objetos celestes que orbitam outros objetos celestes de maior _____________________. 

• A Lua é o único ________________________ da Terra. Uma vez que não tem 

_____________________, a sua superfície fica exposta a alguns corpos celestes que a têm atingido, 

dando origem a ___________________________________.  

• A ______________________ de um planeta é maior do que a massa dos seus satélites. 

7. Falemos agora dos planetas do Sistema Solar que no total são oito. Completa as frases: 

• As órbitas dos planetas do Sistema Solar são aproximadamente ______________________. 

• Orbitam ao redor do __________________; 

• São _________________ o suficiente para que a sua gravidade os deixem em formato esférico; 

• Têm massa superior à soma das massas dos seus ____________________ de órbita; noutras palavras, 

ser um objeto dominante na sua região. 

8. Falemos agora de planetas anões. São cinco no total do Sistema Solar. 

• Planetas anões são aqueles cujas massas são muito pequenas, de forma que eles não são os astros 

dominantes nas suas órbitas e possuem luas que têm massa de valor muito próximo. 

9. Agora falemos dos outros astros que podemos encontrar no Sistema Solar. Completa as frases: 

• Os __________________________ são corpos rochosos que orbitam em torno do Sol. 

• A sua forma é ______________________ e orbitam em planos muito próximos dos planos das órbitas 

dos planetas do Sistema Solar. 

Planetas Rochosos

• Pequenos e densos

Planetas Gasosos Planetas Interiores

• Localizam-se entre 
o Sol e a cintura de 
asteroides

Planetas Exteriores
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• A chamada _________________________ é uma faixa de asteroides localizada entre às órbitas de 

Marte e de Júpiter 

• Os ___________________ são objetos celestes constituídos por material rochoso e gelos. A maioria 

tem origem na cintura de Kuiper. 

• Os cometas descrevem órbitas elípticas muito _____________________ em torno do Sol. 

• Os cometas são constituídos por quatro partes: núcleo, cabeleira, nuvem de hidrogénio, duas caudas. 

• As ___________________ são gases e poeiras, arrastadas pelo vento solar e, por isso, apontam sempre 

para o lado oposto ao  Sol. 

• Quando corpos sólidos de pequenas dimensões, procedentes de asteroides e cometas, entram na 

atmosfera terrestre são aquecidos pela fricção e “vaporizam” libertando energia sob a forma de luz. Estes 

corpos são então designados por ________________, conhecidos na linguagem comum por “estrela 

cadentes. 

• Quando a vaporização do meteoro não é completa, designa-se por meteorito à rocha que atinge a 

superfície terrestre. 

• As ______________________ protegem os planetas dos meteoros. 

• _________________ como não tem atmosfera está cheio de crateras de impacto provocadas por 

meteoritos.  

• Como não tem atmosfera, não existem ___________________, e as crateras não se desgastam com o 

tempo. O mesmo sucede na Lua. 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


