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1. Numa noite sem nuvens e longe das luzes das cidades, podes observar, à vista desarmada, uma faixa 
mais luminosa que atravessa todo o céu. Foi o aspeto dessa faixa mais luminosa que deu origem ao 
nome Via Láctea. 

1.1.O que é a Via Láctea? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

1.2. O que é a faixa mais luminosa que atravessa todo o céu? (2 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Qual é o aspeto da Via Láctea? (3 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

2. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. (4 pontos) 

A. O aumento do diâmetro e da qualidade dos telescópios permitiu um maior conhecimento do 
Universo. 

B. Todos os objetos celestes se encontram dentro da Via Láctea. 
C. A Via Láctea, apesar do seu enorme tamanho, é apenas uma pequena parte do Universo. 
D. As galáxias que constituem o Universo estão a afastar-se umas das outras. 
E. O tamanho das galáxias está a aumentar, logo o Universo está em expansão. 

 

3. A teoria científica hoje mais aceite sobre a origem do Universo é a teoria do Big Bang. Completa as 
seguintes frases sobre essa teoria. (6 pontos) 

• A teoria do Big Bang diz-nos que o Universo terá tido ____________________ há cerca de 15 mil milhões 
de anos, numa violenta ________________________. 

• Segundo a teoria do Big Bang, toda a ________________________ e energia que hoje formam o 
Universo observável terão estado concentradas num espaço muito pequeno e 
________________________. 

• Após o Big Bang, toda a matéria concentrada nesse pequeníssimo espaço começou a 
___________________________ e a expandir-se em todas as ______________________________. 

 

4. Num pequeno parágrafo explica em que consiste a Teoria do Big Bang e quais as evidências que 
apoiam a teoria. (8 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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5. Nas questões seguintes seleciona a opção correta CIRCUNDANDO a letra correspondente: (16 pontos) 

 
5.1. Até às descobertas de Hubble, pensava-se que o Universo era constituído:  

A. Apenas pela Via Láctea. 

B. Pela Via Láctea e pela galáxia Andrómeda. 

C. Por milhões de galáxias. 
 

5.2. À medida que o Universo se expande, as galáxias: 

A. Aumentam de tamanho. 

B. Afastam-se aumentando de tamanho. 

C. Afastam-se umas das outras, embora o seu tamanho não aumente . 
 

5.3. Qual das afirmações seguintes é falsa?  

A. O Grupo Local é um enxame de galáxias ao qual a Via Láctea pertence. 

B. A Via Láctea é uma galáxia em espiral. 

C. A galáxia Andrómeda é uma das maiores galáxias do Grupo Local.   

D. As Nuvens de Magalhães são constelações. 
 
5.4. Após o Big Bang, toda a matéria concentrada num espaço muito pequeno e quente começou a: 

A. Aquecer e a expandir-se em todas as direções. 

B. Arrefecer e a expandir-se em todas as direções.  

C. Arrefecer e a contrair-se no espaço. 
 
5.5. A radiação emitida na fase inicial da formação do Universo é designada por: 

A. Radiação cósmica de fundo  

B. Radiação histórica de fundo 

C. Radiação cósmica espacial 
 
5.6. Seleciona a opção com as palavras em falta na frase seguinte: “ As galáxias, quanto à sua forma, 

podem ser classificadas em…” 

A. enxames, cúmulos, grupos 

B. irregulares, elípticas, grupos 

C. espiral, irregulares, elípticas  
 

6. Classifica as afirmações seguintes como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): (18 pontos) 

 

A.______ A Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia irregular. 

B.______ O Grupo Local é um aglomerado de 10 galáxias. 

C.______ A galáxia de Andrómeda é uma galáxia do Grupo Local, com forma semelhante à da Via 
Láctea. 

D.______ A Via Láctea faz parte da Nuvem de Magalhães. 

E.______ No Universo só há cerca de 40 galáxias. 
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F.______ A galáxia de Andrómeda e as Nuvens de Magalhães são galáxias do Grupo Local.   

G.______ De acordo com a teoria do Big Bang apenas alguma da matéria e energia que hoje 
formam o Universo terão estado concentradas num espaço muito pequeno e frio.   

H.______ Após o Big Bang, toda a matéria começou a arrefecer e a expandir-se em todas as 
direções. 

I.______ Os cientistas ainda não conseguiram detetar a radiação emitida na fase inicial de 
formação do Universo. 

J.______ Os radiotelescópios têm contribuído, em larga medida, para o conhecimento que hoje se 
tem do Universo.  

K.______ O COBE é um telescópio espacial que foi colocado em órbita da Terra para estudar a 
radiação cósmica de fundo.  

L.______ A Via Láctea é uma galáxia entre os biliões de galáxias que constituem o Universo. 

M.______ O nosso Sistema Solar encontra-se no centro da Via Láctea. 

N.______ As estrelas brilham eternamente. 

O.______ Entre as estrelas não existem gases e poeiras. 

P.______ Existem outras galáxias dentro da Via Láctea. 

Q.______ O aumento do diâmetro e da qualidade dos telescópios permitiu obter melhores imagens 
dos objetos celestes. 

R.______ As galáxias são gigantescos agrupamentos de estrelas, gases e poeiras. 

S.______ As galáxias estão a aproximar-se umas das outras. 

T.______ O Universo está em expansão segundo a teoria do Big Bang. 

 
7. Faz a correspondência correta entre cada uma das galáxias da coluna A e a forma que apresentam 
da coluna B de modo que não haja repetições. (2 pontos) 

 

 
8. A partir de fotografias obtidas por telescópios espaciais, foi possível concluir que as galáxias não se 

encontram homogeneamente distribuídas no Espaço. 
8.1. Como se encontram distribuídas as galáxias no Espaço? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
8.2. Como se designa o enxame de galáxias do qual a Via Láctea faz parte? (2 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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9. O Sistema Solar é constituído, para além do Sol e dos planetas, por outros objetos celestes. (8 pontos) 

9.1. Como se designam os objetos que orbitam outros objetos celestes de maior massa? 

____________________________________________________________________________________________________ 
9.2. Como se designam os corpos rochosos de forma irregular que orbitam em torno do Sol? 

____________________________________________________________________________________________________ 
9.3. O que é e onde se situa a Cintura de Asteroides? 

____________________________________________________________________________________________________ 
9.4. Indica o nome de dois planetas interiores à Cintura de Asteroides. 

____________________________________________________________________________________________________ 
10. Faz a correspondência correta entre as frases da coluna A e os objetos do Sistema Solar da coluna B. 

(4 pontos) 

 

11. Analisa as características referidas em cada uma das frases seguintes e identifica o planeta do Sistema 

Solar. (10 pontos) 

 Planeta mais quente. ____________________________ 

 Planeta que possui a Grande Mancha Vermelha. __________________________  

 Planeta próximo do Sol que quase não tem atmosfera. _____________________________ 

 Planeta que tem um grande sistema de anéis constituído por partículas de gelos. 

_______________________________ 

 Planeta, de cor avermelhada, com dois satélites: Deimos e Fobos. ______________________ 

12. Lê o seguinte texto: 

“As Leónidas são uma chuva de estrelas que ocorre todos os anos em meados de novembro. O seu 
nome deve-se ao facto de surgirem na direção da constelação de Leão. Na realidade, estas estrelas 
cadentes provêm de uma faixa ténue de poeiras deixadas pelo cometa 55P/Temple-Tuttle, no espaço, 
ao longo de séculos.” 

12.1. O texto fala de chuva de estrelas. O que são? (5 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

12.2. O que é um cometa? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Bom trabalho! A professora Paula Melo Silva 


