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Entendendo um pouquinho o estudo do universo 
 
 Astronomia é a ciência que estuda os astros, seus movimentos e 
composição. 
 Universo é o conjunto de planetas, estrelas, galáxias, satélites, 
enfim, corpos celestes. É também composto por uma porção ‘vazia’ em que 
predomina o vácuo (ausência de matéria). 
 Corpos Celestes são astros. Os astros podem ser iluminados como 
planetas, satélites, meteoros; ou luminosos, como as estrelas.  
 Asteroide é um corpo celeste que circula pelo espaço ao redor do 
Sol, principalmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os asteroides 
possuem algumas centenas de quilômetros e formas irregulares. 

Meteoro, também conhecido por Estrela Cadente é um fenômeno 
astronômico da passagem de um objeto sólido pela atmosfera terrestre, 
proveniente do espaço. Estas partículas cósmicas - 
denominadas meteoroides -, quando entram em contato com a atmosfera 
terrestre, formam um efeito luminoso, que se diferem dependendo da 
composição química dos meteoros 
 Meteoritos são corpos celeste sólidos que se desloca no espaço e 
que atingem a superfície da Terra sem estar completamente vaporizado. 
 

Os planetas-anões 
A União Astronômica Internacional (UAI), em agosto de 2006, estabeleceu 
esta definição para planeta-anão: 
Astro que, embora seja arredondado e gire em torno do Sol, não é o objeto 
dominante em sua órbita. Por apresentar esta última característica, Plutão 
foi classificado como planeta-anão. 
Os planetas-anões conhecidos atualmente são: Ceres, Plutão, Éris, 
Haumea e Makemake. 

Planetas Rochosos 
Planetas rochosos, ou "telúricos' (do latim Tellus um sinónimo de Terra) ou 
planetas sólidos são planetas rochosos assim como a Terra. São 4 os 
planetas rochosos do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 
 

Planetas Gasosos 
Planetas gasosos ou Gigantes Gasosos são planetas de grandes 
dimensões (diâmetro e massa) que não são principalmente compostos de 
rocha ou outras matérias sólidas. Os 4 planetas gasosos do Sistema Solar 
são: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

  

 

 

 

RESPONDA AS ATIVIDADES EM SEU CADERNO! 

1 - Utilize as palavras do quadro e escreva um parágrafo 

explicando a diferença entre esses corpos celestes. 

 

 

Asteroide – Meteorito – Meteoro – Meteoroide 
 

          O que diferencia esses corpos celestes são o local onde 

se encontram e seus tamanhos. Os asteroides são grandes 

corpos rochosos que giram ao redor do sol e que se encontram 

principalmente em regiões chamadas cinturões de asteroides. 

Já os meteoroides são fragmentos de asteroides que ficam 

vagando pelo espaço. Os meteoros são pedaços rochosos que 

entram na atmosfera de um planeta e pegam fogo, sendo 

chamados de estrelas cadentes, apesar de não ser uma estrela. 

E os meteoritos são corpos celestes que passaram pela 

atmosfera de um planeta e conseguiram chegar ao solo desse 

planeta.  
 

2 - Leia atentamente as frases e coloque V nas frases verdadeiras 

e F nas frases falsas. 

( V ) As estrelas são corpos celestes que emitem luz própria. 

( F ) Durante o dia não conseguimos enxergar as demais estrelas 

pois elas só nascem no período noturno. 

( F ) Astronomia é a Ciência que estuda apenas planetas. 
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( F) Corpos celestes são apenas astros que possuem luz própria. 

( F ) Constelação é uma região do Universo onde há grande 

concentração de asteroides. 

( V ) Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são considerados planetas 

rochosos. 

 

 


