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1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 pontos 

1.1. Opção A 

1.2. Opção C 

1.3. Opção D 

1.4. Opção B 

1.5. Opção A 

1.6. Opção C 

1.7. Opção C 

1.8. Opção A 

1.9. Opção B 

1.10. Opção B 

1.11. Opção C 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 pontos 

 

A. Verdadeira 

B. Falsa 

C. Verdadeira 

D. Falsa 

E. Falsa 

F. Verdadeira 

G. Falsa 

H. Verdadeira 

I. Falsa 

J. Verdadeira 

K. Verdadeira 

L. Verdadeira 

M. Falsa 

N. Falsa 
O. Falsa 
P. Falsa 

Q. Verdadeira 

R. Verdadeira 

S. Falsa 

T. Verdadeira 

U. Verdadeira 

V. Falsa 

W. Falsa 

X. Falsa 

Nível de desempenho Descrição Cotação 
1 24,23,22 tópicos corretos 12 
2 21, 20, 19 tópicos corretos 8 
3 18, 17, 16 tópicos corretos 4 
4 15,14,13 tópicos corretos 1 

 
3.  
3.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 As galáxias estão organizadas em enxames e em superenxames. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com o tópico 2 1 

 
3.2. ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Grupo Local 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

 
4.1. Satélites naturais, luas ou planetas secundários. 

4.2. Asteroides 

4.3. Um conjunto de asteroides que orbitam em torno do Sol entre Marte e Júpiter. 

4.4. Mercúrio, Vénus, Terra, Marte (dois desses). 
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5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 pontos 

 Planeta mais quente. Vénus 

 Planeta que possui a Grande Mancha Vermelha. Júpiter  

 Planeta próximo do Sol que quase não tem atmosfera. Mercúrio 

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

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

7.  

7.1. …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 4 pontos 

 A chuva de estrelas são meteoros (ou meteoritos). 
 Os meteoros são pedações de rochas que atravessam a atmosfera terrestre incendiando-se. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com os dois tópicos 4 3 
2 Resposta com apenas um tópico 2 1 

 

7.2. ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 2 pontos 

 Um cometa é um corpo celeste constituído por rochas e gelos que orbitam (com órbitas muito 
excêntricas) o Sol. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com o tópico 2 1 

 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 pontos 

 A – III 
 B – I 
 C – II 
 D - IV 
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9.  

9.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Nebulosas (ou nuvens interestelares) 

9.2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2 pontos  

 Quando se iniciam as reações nucleares no seu núcleo 

9.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Na fase de sequência principal (fase de vida estável) 

9.4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Azuis 

9.5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

 Anã branca no centro de uma nebulosa planetária  

9.6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 O que fica de uma estrela até 8 vezes a massa do Sol. 
 Nuvens de poeiras que depois poderá dar origem a novos planetas. 

10.  

10.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 Não os telescópios diferem na sua composição e do tipo de radiação que detetam (zona do 
espetro que são sensíveis). 

 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com os dois tópicos 3 2 
2 Resposta com apenas um tópico 1 0 

 

 

 

Telescópios 

Luz visivel 
(óticos) 

Refratores 
(lentes) 

Refletores 
(espelhos) 

Catadióptricos 
(lentes e 
espelhos) 

Ondas de rádio 
(radiotelescópios) 

Infravermelho Ultra violeta Raios-X Raios Gama 
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10.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 Os telescópios que fazem a deteção das radiações de maior energia têm que ser colocados em 
órbita em torno da Terra porque a atmosfera absorve a radiação nesses comprimentos de onda.  

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com o tópico 3 2 

10.3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 Nebulosas 
 Estrelas de neutrões 
 Buracos negros 
 Supernovas 
 “enxames de estrelas” – facultativo 

Nível de desempenho Descrição Cotação 
1 4 tópicos corretos 3 
2 3 ou 2 tópicos corretos 2 

Cada errado desconta -1 

10.4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

 Os planetas são detetados porque ao passarem diante da sua estrela ofuscam parte do brilho da 
mesma.  

 Registando essa variação de brilho num certo período de tempo, é possível determinar a presença 
dos planetas na órbita da estrela e estudá-los. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com os dois tópicos 3 2 
2 Resposta com apenas um tópico 1 0 

 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 A teoria mais aceite pela comunidade científica para explicar a origem do universo é a teoria do 
Big Bang. 

 A teoria defende que o universo teve origem há cerca de 15 mil milhões de anos numa grande 
explosão de um ponto inicial muito quente e denso onde toda a matéria e energia estavam 
concentrados. 

 O facto das galáxias estarem a afastar-se umas das outras e 
 A existência da radiação cósmica de fundo são evidências que apoiam a teoria do Big Bang. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com os quatro tópicos 6 5 
2 Resposta com três tópicos 4 3 
3 Resposta com dois tópicos 2 1 
4 Resposta com um tópico 1 0 
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12. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 A frase está correta. 
 Nós somos poeira de estrelas porque “aquilo” que nos constitui teve de ser formado nas estrelas 

que depois de morrerem deixaram essa matéria. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com os dois tópicos 6 5 
2 Resposta com apenas um tópico 3 2 

 

13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 pontos 

 O planeta Terra fica no Sistema Solar 
 que se encontra num dos braços da galáxia Via Láctea 
 que por sua vez faz parte do Grupo Local 
 que está no superenxame Local. 

14. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 pontos 

 A frase está correta. 
 O avanço da ciência e da tecnologia permitiu que se usassem mais e melhores meios para 

explorar o universo. 
 Como os telescópios, sondas, etc. evoluíram também evolui o nosso conhecimento do universo por 

isso, aquilo que se pensava ser, afinal pudemos verificar que não era ou era de outra forma. 
 Por exemplo, no século passado pensava-se que a Via Láctea era todo o universo mas depois de 

Edwin Hubble ter descoberto que o M31 (Andrómeda) era maior do que a Via Láctea passamos a 
saber que a nossa galáxia é apenas mais uma no meio de milhões no universo. 

Nível Descrição Cotação 
1 Resposta com os quatro tópicos 6 5 
2 Resposta com três tópicos 4 3 
3 Resposta com dois tópicos 2 1 
4 Resposta com um tópico 1 0 

 

 

 

 


