
 

1.1. As estrelas formam-se a partir da contração dos gases e poeiras existentes nas: 

A. Anãs castanhas 

B. Nebulosas planetárias 

C. Nuvens interestelares  

D. Gigantes vermelhas 
 
1.2. As estrelas passam a maior parte do tempo na fase de: 

A. Sequência principal  
B. Gigante vermelha 
C. Anã castanha 

1.3. Completa a frase seguinte com a opção correta. 

“Na sequência principal, as estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais 
____________ e são __________. As estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas mais 
_________ e são _________________.” 

A. … elevadas … avermelhadas … baixas … azuladas 
B. … elevadas … azuladas … baixas … avermelhadas 
C. … baixas … avermelhadas … elevadas … azuladas 
D. … baixas … azuladas … elevadas … avermelhadas 

1.4. Uma supernova é uma explosão muito violenta que ocorre nas: 

A. estrelas de menor massa no final da sua evolução. 
B. estrelas de grande massa no final da sua evolução.  
C. estrelas de grande massa no princípio da sua formação. 

1.5. Uma estrela de grande massa, após uma supernova, pode dar origem a: 

A. Uma nebulosa planetária ou a uma anã castanha. 
B. Uma nebulosa planetária ou a um buraco negro. 
C. Uma estrela de neutrões ou a um buraco negro. 

 
2. Classifica as afirmações seguintes como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

A.______ Uma anã branca é um corpo extremamente denso que resulta da explosão de uma estrela 
de massa pequena (até aproximadamente oito vezes a massa do Sol). 

B.______   Uma gigante vermelha é uma estrela que se encontra numa fase inicial da evolução 
estelar.  

C.______   O Grupo Local encontra-se na fase de gigante vermelha. 

D.______   Uma estrela de neutrões é uma estrela da sequência principal. 
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3. Faz a correspondência correta entre as frases da coluna A e os objetos celestes da coluna B. 

Coluna A  Coluna B 

(A)  Nuvem de matéria estelar expelida na fase final da 

evolução de uma estrela de pequena massa. 

 
(I)  Supernova 

(B)  Explosão muito violenta que ocorre na fase final da 

evolução estelar de estrelas de grande massa. 

 
(II)  Anã castanha 

(C) Estrela em formação que nunca chegará a ser 

estrela, pois as reações nucleares não chegam a 
ocorrer. 

 
(III)  Nebulosa 

planetária 

(D) Objeto extremamente denso e com gravidade tão 

intensa que nem a própria luz consegue escapar. 

 
(IV)  Buraco negro 

 

4. As estrelas não brilham eternamente. Na verdade, elas têm um início e um fim, passando por diversas 
etapas, as quais dependem da massa da estrela. 

4.1. Como se designam as nuvens de gases e poeiras onde se formam as estrelas? 

____________________________________________________________________________________________________  

4.2. Quando é que a estrela em formação começa a brilhar? 

____________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Em que fase da sua evolução as estrelas permanecem a maior parte do tempo?  

____________________________________________________________________________________________________ 

4.4. De que cor são as estrelas, da sequência principal, com massa superior à massa do Sol?  

____________________________________________________________________________________________________ 

4.5. O Sol, depois de passar a fase de gigante vermelha, em que se torna?  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4.6. O que é uma nebulosa planetária?  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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