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FICHA DE TRABALHO Nº12 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 7: SABERES FUNDAMENTAIS 

Domínio de Referência 1 

• Actuar de modo eficaz em processos de integração social dos elementos de uma dada sociedade, compreendendo o conceito de 
acção social (no sentido weberiano) como atribuição de sentido às práticas e características individuais. 
• Actuar ao nível da intervenção da tecnologia na compreensão ou utilização das estruturas elementares (por exemplo, o papel do 
protão na imagiologia por NMR, utilizações correntes de análises de DNA, etc.). 
• Actuar no sentido de compreender a base científica de diferentes estruturas elementares (por exemplo, o núcleo atómico, o 
átomo, a molécula, o DNA, a célula, a unidade como princípio formador dos números, os processos geradores de sequências, 
etc.). 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado O elemento 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 
 

Do Átomo ao Homem – do Homem ao Universo (Parte 3) 

 

 A Terra é o único local onde se sabe existir vida. O conjunto de sistemas 

vivos (compostos pelos seres e pelo ambiente) do planeta é por vezes chamado de 

biosfera. A biosfera contém inúmeros ecossistemas (conjunto formado pelos animais 

e vegetais em harmonia com os outros elementos naturais). 

 A área total da Terra é de aproximadamente 510 milhões de km², dos quais 

149 milhões são de terras firmes e 361 milhões são de água. As linhas costeiras 

(litorais) da Terra somam cerca de 356 milhões de km.  

 A água cobre 71% da Terra (sendo que disso 97% é água do mar e 3% é água doce mas grande parte 

destes 3% encontram-se nos calotes polares e nos lençóis freáticos). A água proporciona, através de 5 

oceanos, a divisão dos continentes.  

Terra 

 

 A definição de planeta tem sido durante algum tempo assunto de intenso 

debate. Surpreendentemente, apesar do termo existir há milhares de anos, antes de 

24 de Agosto de 2006, não existia nenhuma definição cientificamente aceita. Até o 

começo da década de 1990, havia pouca necessidade de uma definição, já que os 

astrónomos tinham apenas uma única amostra dentro do sistema solar para 

trabalhar, e a amostra era bastante pequena para que suas várias irregularidades 

fossem tratadas individualmente. Planetas 

  
                       



 A questão de uma definição clara de planeta chegou a um ponto crucial em 2005 com a descoberta 

do objecto transneptuniano (Éris), um corpo maior que o menor planeta até então: Plutão. Em resposta, a 

União Astronómica Internacional, que é reconhecida internacionalmente por astrónomos como o corpo 

responsável para solucionar assuntos de nomenclatura astronómica, deu a sua decisão final sobre o assunto. 

Segundo a definição da IAU, um planeta é um corpo que orbita uma estrela, é grande o suficiente para que 

sua própria gravidade a deixe com forma redonda, e tenha limpo a sua órbita de objectos menores. 

 

 O Sistema Solar é constituído pelo Sol e pelo conjunto dos 

corpos celestes que se encontram no seu campo gravítico, e que 

compreende os planetas, e uma miríade de outros objectos de 

menor dimensão entre os quais se contam os planetas anões e os 

corpos menores do Sistema Solar (asteróides, transneptunianos e 

cometas) 

Sistema Solar 

Ainda não se sabe, ao certo, como o sistema solar foi formado. 

Existem várias teorias, mas apenas uma é actualmente aceite. 

Trata-se da Teoria Nebular ou Hipótese Nebular. 

 O Sol começou a brilhar quando o núcleo atingiu 10 milhões 

de graus Celsius, temperatura suficiente para iniciar reacções de 

fusão nuclear. A radiação acabou por gerar um vento solar muito 

forte, conhecido como "onda de choque", que espalhou o gás e 

poeira restantes das redondezas da estrela recém-nascida para os 

planetas que se acabaram de formar a partir de enormes colisões. 

 

A Via Láctea é a galáxia onde está localizado o Sistema Solar da Terra. É uma estrutura constituída por cerca 

de duzentos biliões de estrelas (algumas estimativas colocam esse número no dobro, em torno de 

quatrocentos biliões) e tem uma massa de cerca de um trilião e 750 biliões de massas solares. Sua idade está 

calculada entre treze e vinte biliões de anos, embora alguns autores afirmem estar na faixa de catorze 

biliões de anos. 
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Questão 

A aventura no Espaço começou há meio século. A Terra está rodeada de satélites artificiais, caminhámos na 

Lua, estamos a construir uma Estação Espacial Internacional e exploramos com sondas e telescópios o 

Sistema Solar e o Universo. Quais as vantagens e desvantagens da exploração espacial? E será que os 

investimentos realizados têm surtido efeito para o desenvolvimento da Sociedade? 

 

CONSTRUA o texto com o mínimo de 150 palavras mas nunca excedendo as 250. 

 

 

BOM TRABALHO! 

  
                       


