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Escola Secundária de Lagoa 

Físico - Química  

7º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Correção Ficha de Trabalho 2 

O universo 

1. O Universo é constituído principalmente por espaço vazio no qual estão distribuídos vários corpos 

celestes. Associa corretamente os corpos celestes da Coluna I à sua definição na Coluna II. 

 

1 – C ; 2 – D , 3 – B , 4 – G ; 5 – A ; 6 – F ; 7 - E 

2. De entre as sequências seguintes, seleciona, com um X, aquela que corresponde à organização dos 

astros referidos por ordem crescente de dimensão. 

X A. Planeta, sistema planetário, galáxia, grupo de galáxias. 

____ B. Galáxia, grupo de galáxias, sistema planetário, planeta. 

____ C. Sistema planetário, planeta, galáxia, grupo de galáxias. 

____ D. Grupo de galáxias, planeta, sistema planetário, galáxia. 

3. O texto seguinte descreve a localização do planeta Terra no Universo, mas contém algumas incorreções. 

Assinala as incorreções riscando-as. Abaixo transcreve o texto corrigindo-o.  

O nosso planeta, a Terra, situa-se num sistema planetário designado por Grupo Local. Este, por sua 

vez, está inserido num dos braços de uma galáxia chamada Via Láctea, que tem forma esférica. A 

nossa galáxia pertence a um enxame denominado Oríon. 

O nosso planeta, a Terra, situa-se num sistema planetário designado por SISTEMA SOLAR. 

Este, por sua vez, está inserido num dos braços de uma galáxia chamada Via Láctea, que 

tem forma ESPIRAL. A nossa galáxia pertence a um enxame denominado GRUPO LOCAL. 
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4. “Os astrónomos do século XVIII pensavam que todos os corpos celestes que se viam no céu faziam parte 

de uma enorme estrutura a que hoje chamamos Via Láctea. A Via Láctea constituía, para esses astrónomos, 

o Universo. No século XX, alguns filósofos e cientistas acreditavam que o Universo seria constituído por 

outras galáxias para além da Via Láctea. Foi depois das observações de Edwin Hubble que ficámos a saber 

que o Universo contém biliões de galáxias e que uma galáxia, apesar do seu enorme tamanho, é apenas 

uma pequena parte do Universo observável.” 

4.1. O que são galáxias? 

Uma galáxia é um conjunto gigantesco de estrelas, gases e poeiras. 

4.2. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. 

(A) Existem outras galáxias dentro da Via Láctea. FALSA 

(B) O aumento do diâmetro e da qualidade dos telescópios permitiu obter melhores imagens dos objetos 

celestes. VERDADEIRA 

(C) As galáxias estão a aproximar-se umas das outras. FALSA 

(D) O Universo está em expansão. VERDADEIRA 

(E) A Via Láctea, apesar do seu enorme tamanho, é apenas uma pequena parte do Universo. VERDADEIRA 

(F) O tamanho das galáxias está a aumentar, logo o Universo está em expansão. VERDADEIRA 

4.3. As figuras I, II e III representam três galáxias. 

      

Indica a forma de cada uma das galáxias representadas.  

I ELÍTICA 
II ESPIRAL 

III IRREGULAR 
 

4.4. Considera a galáxia onde vivemos.  

• Qual o seu nome? VIA LÁCTEA 

• Que forma tem? ESPIRAL 

• Qual é o nome do enxame de galáxias a que pertence? GRUPO LOCAL 

• Qual o nome do superenxame de galáxias a que pertence? SUPERENXAME LOCAL OU 

DA VIRGEM 

5. Lê com atenção o seguinte texto: 

"A esfera celeste é uma enorme esfera imaginária que envolve a Terra e onde parecem estar distribuídos, 

irregularmente, todos os objetos celestes que vemos numa noite de céu limpo. Os astrónomos dividiram a 

esfera celeste em várias regiões denominadas constelações. Os diferentes nomes dados às constelações 
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estão normalmente associados aos nomes de figuras que os povos da Antiguidade imaginaram a partir dos 

grupos de estrelas que se encontravam nessas regiões da esfera celeste. Assim, na região da esfera celeste 

que corresponde à constelação do Touro, podemos ver o grupo de estrelas a partir do qual é possível 

imaginar um touro." 

De acordo com o texto e com os conhecimentos que já adquiriste, responde às seguintes questões:  

5.1. O que é a esfera celeste?  

A esfera celeste é uma esfera imaginária que envolve a Terra e onde 

parecem estar distribuídos todos os objetos celestes que vemos no céu 

noturno. 

5.2. O que são constelações? 

As constelações são linhas imaginárias que unem as estrelas que podem 

estar próximas ou não umas das outras. 

5.3. Indica o nome de duas constelações que são visíveis no hemisfério norte. 

Ursa maior, ursa menor e Cassiopeia são três exemplos de constelações 

visíveis no Hemisfério Norte. 

5.4. Dá um exemplo de uma constelação visível apenas no hemisfério sul. 

A constelação do Cruzeiro do Sul só é visível no Hemisfério Sul. 

6. Observa atentamente a figura ao lado. 

6.1. Indica o nome de cada uma das constelações 

assinaladas com as letras A, B e C? 

A – Ursa maior 

B – Ursa menor 

C - Cassiopeia 

 

6.2. Completa as frases que se seguem, preenchendo os espaços com as designações corretas. 

A Estrela Polar só é visível no hemisfério Norte e pertence à constelação da Ursa menor sendo a última 

estrela da cauda. Para encontrares facilmente a Estrela Polar, deves identificar na constelação da Ursa 

maior  as estrelas α e β (as Guardas). Prolongando cinco vezes o segmento de reta que une as Guardas, 

encontras a Estrela Polar, que indica o Norte 

7. Associa cada um dos equipamentos referidos na coluna I a uma frase que o caracterize da coluna II. 

Coluna I Coluna II 

1. Telescópios 

2. Telescópios 

espaciais 

A. Detetam ondas rádio e radiação infravermelha. 

B. São usados para transmitir emissões televisivas e estabelecer 

comunicações telefónicas. 
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3. Radiotelescópios 

4. Satélites de 

comunicação 

5. Estações orbitais 

C. Instalados em satélites artificiais permitem obter imagens com maior 

qualidade. 

D. Permitem preparar os astronautas para as viagens interplanetárias. 

E. Instrumentos que podem estar colocados na superfície terrestre ou em 

órbita terrestre, e captam radiação vinda do Espaço cósmico. 

 

1. E 2. C 3. A 4. B 5. D 

 

8. A teoria científica mais aceite sobre a origem do Universo é a teoria do Big Bang. Completa as seguintes 

frases sobre essa teoria, usando as palavras: expansão, explosão, matéria, Universo, origem, milhões, 

pequeno, expandir-se, pequeníssimo. 

 

• A teoria do Big Bang diz-nos que o Universo terá tido origem há cerca de 15 mil milhões de anos, 

numa violenta explosão 

• Segundo a teoria do Big Bang, toda a matéria e energia que hoje formam o universo observável 

terão estado concentradas num espaço muito pequeno e quente. 

• Após o Big Bang, toda a matéria concentrada nesse pequeníssimo espaço começou a arrefecer 

e a expandir-se em todas as direções.  

• A expansão do Universo é uma evidência que suporta a teoria do Big Bang. 

 

9. Completa o texto seguinte, preenchendo os espaços em branco utilizando os termos corretos que se 

encontram no quadro seguinte. Nota: Nem todas as palavras preenchem os espaços em branco e poderão 

existir palavras que preenchem mais do que um espaço.   

Telescópios NASA Internacional  Apolo No Chile 
Missões ESA Tripuladas Invisível Sondas 
No solo Observatórios Não tripuladas Visível Na Lua 

Em órbita Laboratórios Voyager Estações No espaço 
 

• A Agência Espacial Europeia, ESA e a Agência Espacial Norte Americana NASA contribuem para o 

conhecimento do Universo através de missões tripuladas e não tripuladas; da colocação em órbita 

de telescópios e da criação de observatórios no solo. 

• São exemplos de missões tripuladas a missão Apolo conduzida pela NASA, que colocou o Homem 

na Lua a 20 de julho de 1969, e a Estação Espacial Internacional que é um laboratório de 

investigação que está em órbita e que envolve o esforço de vários países. 

• As missões não tripuladas são realizadas por satélites e sondas equipadas com sensores, 

permitem fotografar e caracterizar astros distantes. 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 5 
 

• Por fim, os observatórios no solo como o Observatório Europeu do Sul (ESO) instalado no Chile 

permitem um estudo pormenorizado dos corpos celestes. Esse observatório dispõe de telescópios óticos 

para a luz visível e de radiotelescópios e telescópios de infravermelhos, que detetam luz invisível. 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


