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

Qual o nome da Galáxia à qual pertence o planeta Terra?  

A. Via Láctea 

B. Via Galáctica 

C. Disco Espiral  

D. Grupo Local 

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

O que é uma galáxia?  

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

Nível Descrição Cotação 

1 Resposta correta sem erros de ortografia 4 

2 Resposta correta mas com erros 2 

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

Qual o nome do enxame de galáxias ao qual pertence o galáxia onde nos encontramos?  

O planeta Terra pertence ao enxame de galáxias chamado Grupo Local. 

4. …………………………………………………….……………………………………………….…………………………………… 9 pontos 

Escolhe as afirmações verdadeiras: A, C e F 

A. As estrelas nascem, vivem e morrem. 

B. A morte de uma estrela origina sempre um buraco negro. 

C. A teoria mais aceite pela comunidade científica sobre a origem do universo defende que o mesmo está em 

expansão. 

D. Um enxame de galáxias é um conjunto de Sistemas Planetários. 

E. Um meteoro é um pedaço de rocha que atravessou a atmosfera terrestre e chegou à superfície. 

F. Um cometa tem uma órbita muito elíptica em torno do Sol. 

G. O Sol é a maior estrela da Via Láctea. 

Por cada opção errada são menos 3 pontos até a um mínimo de zero pontos na pergunta. 

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

Escreve o nome dos planetas do Sistema Solar por ordem crescente de distância ao Sol.  

Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno 

Nível Descrição Cotação 

1 Resposta correta sem erros de ortografia e de ordem 4 

2 Resposta correta mas com erros de ortografia 3 

3 Resposta até dois erros de falta ou omissão 2 

4 Resposta até dois erros de falta ou omissão e com erros de ortografia 1 

6. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 2 pontos 

Qual o corpo celeste que não podemos encontrar no Sistema Solar?  

A. Cometa 

B. Asteroide 

C.  Satélite 

D.  Estrela de neutrões 

E.  Planeta 

F.  Estrela 
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