
 

1. …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 2 pontos 

A Via Láctea pode ser classificada quanto à sua forma numa galáxia:  

A. Irregular 

B. Elíptica 

C. Espiral 

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

A Grande Nuvem de Magalhães pode ser classificada quanto à sua forma numa galáxia:  

A. Irregular 
B. Elíptica 

C. Espiral 

 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 pontos 

Localiza o planeta Terra no Universo  

O planeta Terra faz parte do Sistema Solar que fica localizado no braço da galáxia Via Láctea. A Via 

Láctea faz parte do Grupo Local que por sua vez é um enxame do superenxame Local. 

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

Seleciona as opções corretas: 

A. o aumento do diâmetro e da qualidade dos telescópios permitiu melhorar o nosso conhecimento do 

universo. 

B. O universo é a Via Láctea. 

C. O superenxame Local tem 40 galáxias. 

D. Hubble mostrou que tudo o que observamos no universo está na Via Láctea. 

E. A teoria mais aceite para explicar a origem do universo é o Big Crunch 

Cada opção errada são menos dois pontos até a um mínimo de zero pontos. 

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

Quais as duas evidências que apoiam a Teoria do Big Bang?  

 As galáxias estão a afastar-se umas das outras; 

 A existência da radiação cósmica de fundo. 

Se a estrutura e a ortografia não estiverem corretas descontar 2 pontos. 
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6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 pontos 

Entre Marte e Júpiter podemos encontrar...  

 A cintura de asteroides 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 pontos 

O maior planeta do Sistema Solar é: 

 Júpiter 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 pontos 

Que estrelas podemos encontrar no Sistema Solar?  

A. Lua 

B. Lua e o Sol 

C. Lua, o Sol e as estrelas cadentes 

D. Sol 

E. Estrelas cadentes 

F. Cometas 

G. Meteoros e meteoritos 

 

 


