
 

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

Seleciona a opção verdadeira: 

A. Uma galáxia é um gigantesco agrupamento de planetas, poeiras e cometas. 

B. As galáxias, quanto à forma, podem ser classificadas em galáxias circulares, irregulares ou 

triangulares. 

C. A Via Láctea faz parte de um enxame rico constituído por cerca de 40 galáxias. 

D. Os enxames de galáxias podem ser enxames ricos ou pobres, dependendo do número de 

galáxias que contêm. 

E. As galáxias agrupam-se em enxames de galáxias e estes agrupam-se em mega-enxames de 

galáxias. 

Cada opção errada desconta 1 ponto. 

 2. …………………………….…………………………………………………………… 4 pontos  

Numa noite sem nuvens e longe das luzes das cidades, podes observar, à vista desarmada, uma faixa 

mais luminosa que atravessa todo o céu. Foi o aspeto dessa faixa mais luminosa que deu origem ao 

nome Via Láctea. O que é a Via Láctea? 

 A Via Láctea a galáxia onde o Sistema Solar se situa (a nossa galáxia); 

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

Descrição 
Nível 1 

(Correta) 

Nível 2 
(Erros de ortografia ou 

organização) 

Nível 3 
(erros de ortografia e 

de organização) 
Resposta com os dois tópicos 4 3 2 

Resposta apenas com um tópico 2 1 0 
 

3. ……………………………………………….…………………………………………. 6 pontos 

Seleciona as afirmações verdadeiras:  

A. O aumento do diâmetro e da qualidade dos telescópios permitiu um maior conhecimento do 

Universo. 

B. Todos os objetos celestes se encontram dentro da Via Láctea. 

C. A Via Láctea, apesar do seu enorme tamanho, é apenas uma pequena parte do Universo. 

D. De acordo com a teoria mais aceite, as galáxias que constituem o Universo estão a afastar-se 

umas das outras. 

E. O tamanho das galáxias está a aumentar; logo, o Universo está em expansão. 

Cada opção errada desconta dois pontos 
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4. ………………………………………………………………………………………….. 2 pontos 

A partir de fotografias obtidas por telescópios espaciais foi possível concluir que:  

A. As galáxias encontram-se homogeneamente distribuídas no Espaço. 

B. As galáxias formam aglomerados de galáxias.  

C. As galáxias são todas do mesmo tamanho. 

 5. ………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

Qual das afirmações seguintes é falsa?  

A. O Grupo Local é um enxame de galáxias ao qual a Via Láctea pertence. 

B. A Via Láctea é uma galáxia em espiral. 

C. A galáxia Andrómeda é uma das maiores galáxias do Grupo Local.  

D. As Nuvens de Magalhães são constelações. 

  

6. ………………………………………………………………………………………….. 4 pontos 

Qual é a diferença entre um meteoro e um meteorito? 

 Um meteoro e um meteorito são ambos pedaços de rochas que atravessam a atmosfera 

terrestre, contudo o meteoro não chega a atingir a atmosfera terrestre e o meteorito sim. 

Descrição 
Nível 1 

(Correta) 

Nível 2 
(Erros de ortografia ou 

organização) 

Nível 3 
(erros de ortografia e 

de organização) 
Resposta com o tópico 4 3 2 

 

7. ………………………………………………………………………………………… 5 pontos 

No nosso dia-a-dia conseguimos observar "estrelas cadentes" no céu noturno. O que são essas 

estrelas cadentes?  

 São meteoros e/ou meteoritos. 

 São pedaços de rochas provenientes, por exemplo, de asteroides que atravessam a atmosfera 

terrestre e se incendeiam. 

Descrição 
Nível 1 

(Correta) 

Nível 2 
(Erros de ortografia ou 

organização) 

Nível 3 
(erros de ortografia e 

de organização) 
Resposta com os dois tópicos 5 4 3 

Resposta apenas com um tópico 2 1 0 
 

 


