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Ficha de Trabalho 4 

Os Planetas do Sistema Solar: algumas características 

Planetas e Planetas Anões 

 

Os oito planetas e as suas características 

 

Planetas

• são objetos celestes que orbitam em torno 
do Sol, ou de uma estrela, 

• Têm gravidade suficiente para terem uma 
forma quase esférica

• e manterem a sua órbita livre de outros 
objetos.

Os planetas anões

Mercúrio – _____________________________________________

•Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol.

•A sua proximidade ao Sol faz com que as suas temperaturas sejam muito elevadas.

•Os dias em Mercúrio são extremamente longos.

•Este é um dos motivos pelos quais a variação de temperatura entre o dia e a noite em Mercúrio é 
bastante grande.

•Mercúrio quase não tem atmosfera.

•Os meteoros não se vaporizam e acabam por embater na sua superfície.

•Por isso, Mercúrio tem muitas crateras de impacto.

Vénus - ____________________________________

•Vénus é o segundo planeta mais próximo do Sol.

•É o objeto celeste mais brilhante do céu, logo a seguir à Lua.

•O seu brilho intenso deve-se à existência de uma densa atmosfera de dióxido de carbono e de 
algum ácido sulfúrico, que reflete parte da luz solar.

•A atmosfera de Vénus absorve também parte da energia proveniente do Sol, provocando uma 
espécie de efeito de estufa.

•Por isso, Vénus é mais quente do que Mercúrio. 

Terra, ______________________________________________

•Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e é o único planeta onde se sabe existir vida.

•A Terra tem uma temperatura média à superfície de 15 °C.

•Tem água no estado líquido.

•Tem uma atmosfera adequada (rica e azoto e oxigénio) à existência de vida.

•A atmosfera da Terra protege-nos dos meteoros, pois estes vaporizam-se na mesma, por fricção, 
não atingindo a superfície terrestre.
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Marte, ___________________________________________

•Marte é o quarto planeta a contar do Sol.

•A superfície de Marte é rica em óxido de ferro (III) o que lhe confere uma cor avermelhada. 

Júpiter, ___________________________________________

•Júpiter é o quinto planeta a contar do Sol, demorando cerca de 12 anos a dar uma volta completa em torno 
do mesmo.

•Júpiter Tem uma temperatura média de –110 °C.

•É um planeta gasoso constituído essencialmente por hidrogénio (90%) e  hélio (10%).

•Júpiter tem uma estrutura designada por Grande Mancha Vermelha, cujo diâmetro é duas vezes maior do 
que o diâmetro da Terra e que não é mais do que uma tempestade que tem centenas de anos.

•Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são os quatro maiores Satélites de Júpiter. 

•Estes foram observados pela primeira vez, em 1610, por Galileu.

Saturno, ____________________________________________

•Saturno é o sexto planeta a contar do Sol. 

•Saturno demora quase 20 anos a dar uma volta completa em torno do Sol.

•Tem uma temperatura média de        –139 °C. 

•É um planeta gasoso constituído essencialmente por hidrogénio (96,3%) e hélio (3,3%).

•Saturno é muito conhecido devido ao seu sistema de anéis.

•Este sistema de anéis é essencialmente constituído por partículas de gelos.

Úrano, _____________________________________________________

•Úrano é o sétimo planeta a contar do Sol demorando aproximadamente 84 anos a dar uma volta completa 
em torno do mesmo.

•Úrano é um planeta gasoso constituído essencialmente de hidrogénio (82,5%), hélio (15,2%) e metano 
(2,3%)

•É o metano que dá ao planeta a sua cor azul.

•Úrano tem a particularidade de efetuar o seu movimento de rotação em torno de um eixo que está muito 
próximo do plano da sua órbita.

Neptuno, ________________________________________________

•Neptuno é o oitavo planeta a contar do Sol, demorando quase 165 anos a dar uma volta completa em torno 
do mesmo.

•Neptuno tem uma temperatura média de -210 °C.

•É um planeta gasoso constituído essencialmente por hidrogénio (80,0%), hélio (18,7%) e      metano (1,3%). 


