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1. Lê a notícia que se segue e responde às questões apresentadas no final. 

Guarda-chuva de estrelas 

Uma estrela cadente, um desejo! Assim é a crença popular. E dez mil estrelas cadentes, dez mil desejos? 
Na noite de 13 para 14 de novembro de 1833, os habitantes da América do Norte apanharam um grande 
susto ao verem uma tempestade de estrelas que caía do céu. Houve quem dissesse que viu entre 10 a 100 
mil meteoros por hora. O número exato não é importante, mas que foi impressionante, lá isso foi… 

Uma vez em cada 33 anos, a Terra passa por uma nuvem de poeiras deixadas no espaço pelo cometa 
P/Temple-Tuttle. Essas poeiras entram na atmosfera a alta velocidade e são queimadas, deixando um 
traço luminoso. Aquele cometa foi descoberto em 1865, aquando da passagem do cometa perto do Sol, 
pelo francês Temple e pelo americano Tuttle. Um ano depois, em 1866, o italiano Schiaparelli entendeu a 
relação entre a passagem do cometa perto do Sol e o aparecimento de uma maior atividade de 
meteoros. Esta descoberta veio esclarecer a origem dos meteoros. O primeiro relato de uma chuva 
proveniente deste cometa remonta ao ano 902. 

Adapatado de http://www.oal.ul.pt/oobservatorio 

 

1.1. Por que motivo o cometa P/Temple-Tuttle tem esta designação? (3 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Explica a origem da chuva de meteoros que o texto refere. (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Quem foi o primeiro cientista a explicar este fenómeno? (2 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

1.4. O que são meteoros e meteoritos? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Escreve a tua morada no Universo. (5 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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3. Classifica como verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes: (6 pontos) 

A.______ O Universo é formado por enormes estruturas, entre as quais existe muito espaço vazio. 
B.______ As maiores estruturas do universo chamam-se superenxames de galáxias. 
C.______ As galáxias podem ser classificadas em regulares, irregulares e em espiral. 
D.______ As galáxias em espiral são as que têm na sua constituição maior percentagem de estrelas 

muito jovens. 
E.______ O Sol pertence a uma galáxia irregular. 
F.______ O Sistema Solar está no centro da galáxia Via Láctea. 
G.______ Todas as estrelas de uma galáxia rodam em torno do centro da galáxia. 
H.______ As galáxias estão dispostas ao acaso no universo sem qualquer organização. 
I.______ Uma estrela de massa dez vezes superior ao Sol no final da sua vida dará uma estrela de 

neutrões ou um buraco negro. 
J.______ Uma estrela três vezes superior à massa do Sol dará origem a uma supergigante vermelha. 
K.______ Uma estrela com massa superior a oito massas solares morre através de uma grande 

explosão chamada de Big Bang. 

4. Lê atentamente a informação que se segue: 

Todas as estrelas nascem e brilham, mas nem todas têm a mesma cor, nem se encontram na mesma fase 
de evolução. A Betelgeuse é uma supergigante vermelha, que daqui por alguns milhões de anos se 
transformará em supernova. A Rigel é uma estrela branca azulada, na fase de vida estável. O Sol 
também na fase de vida estável é uma estrela de cor amarelada. 

4.1. Explica como nascem as estrelas. (5 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Em que se poderá tornar a estrela Betelgeuse após a sua morte? (3 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Que podes concluir sobre a massa da estrela Rigel comparativamente à do Sol? (3 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4.4. Explica como será o resto da vida do Sol quando este deixar o período de vida estável. (5 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4.5. Qual é a diferença entre uma anã castanha e uma anã branca? (5 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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5. Seleciona a opção que completa corretamente a frase de cada uma das perguntas seguintes: (8 pontos) 

5.1. Na fase de vida estável, as estrelas brilham porque emitem energia… 

A. …produzida na sua camada mais exterior. 
B. …produzida no núcleo durante as reações químicas. 
C. …produzida no núcleo e que, ao fim de muitos anos, chega à sua superfície. 

5.2. A Betelgeuse… 

A. …não é uma estrela. 
B. …não é uma estrela na fase de vida estável. 
C. …não resultou de uma estrela muito maior do que o Sol. 

5.3. A Betelgeuse é uma supergigante vermelha que se transformará em supernova e… 

A. …pode morrer como anã branca. 
B. …pode originar uma estrela de neutrões. 
C. …não pode originar um buraco negro. 

5.4. Na fase de vida estável pode-se concluir que… 

A. A Rigel permanence menos tempo do que o Sol na fase de vida estável. 
B. O Sol é maior que a Rigel. 
C. A Rigel tem menor temperatura à superfície do que o Sol. 

6. Quando, numa noite limpa e sem luar, olhamos para a esfera celeste podemos observar muitos 
milhares de estrelas. Algumas dessas estrelas, se as imaginarmos unidas por traços, foram constelações. 

6.1. O que são constelações? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

6.2. Qual a importância e utilidade das constelações ao longo do tempo para as diferentes civilizações? 
(4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

6.3. Desenha dentro dos espaços seguintes as constelações de Ursa Maior e Ursa Menor. (4 pontos) 

 
 
 
 
 
 

 

 
6.4. Como te podes orientar à noite nos Açores através das constelações? (6 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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7. Considera o Sistema Solar onde podemos encontrar o nosso planeta. 

7.1. Que tipos de astros podemos encontrar no Sistema Solar? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

7.2. Indica qual o planeta do Sistema Solar a que corresponde a frase: (7 pontos) 

 O planeta mais quente. __________________________________ 
 O maior planeta. ________________________________ 
 O planeta mais distante do Sol. ________________________________ 
 O planeta vermelho. ______________________________ 
 O planeta que tem uma grande mancha vermelha. __________________________ 
 O planeta com o sistema de anéis mais visíveis. ______________________________ 
 O quarto planeta a contar de Plutão. ____________________________ 

7.3. Completa a tabela com as definições dos corpos celestes indicados: (8 pontos) 

Corpo 
Celeste 

Definição 

Asteroide 
 
 

 

Cometa 
 

 
 

Satélite 
natural 

 
 

 

Meteorito 
 

 
 

 

8. Edwin Hubble foi um astrónomo que muito contribuiu para a visão atual do universo. Indica duas 
descobertas deste astrónomo e explica de que modos mudaram a nossa forma de perceber o universo. (6 
pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

9. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceite pela comunidade científica para explicar a origem e 
evolução do universo. Em que se baseia a comunidade cientifica para considerar a Teoria do Big Bang a 
teoria atual mais correta? (4 pontos) 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 


