
 

1. Qual a importância das constelações para os povos antigos?   

As constelações eram importantes para a orientação no espaço e para a contagem do tempo. 

 

2. Como nos podemos orientar nos Açores através das constelações? 

Os Açores ficam no Hemisfério Norte onde é visível a constelação da Ursa menor. A última estrela da cauda 

da Ursa Menor é a estrela Polar que indica a posição do Norte. Desta forma sabendo um dos pontos cardeais 

podemos orientar-nos. 

 

3. Como estão organizadas as estrelas no universo? 

As estrelas organizam-se em agrupamentos gigantescos chamados de galáxias (quem colocar enxame de 

estrelas também iria considerar certo). 

 

4. De que maneira as descobertas de Edwin Hubble ajudaram o nosso conhecimento sobre o universo?  

Podemos referir duas principais descobertas de Edwin Hubble que modificaram a forma como “vemos” o 

universo. A primeira está relacionada com o facto de até às descoberta deste astrónomo se pensar que o 

universo era a Via Láctea, mas que agora se sabe que a nossa galáxia é apenas uma entre biliões no universo. 

A segunda foi o facto de ter descoberto que as galáxias estão a afastar-se umas das outras levando à 

conclusão que o universo se encontra em expansão. 

 

5. Como será o resto da vida da nossa estrela, o Sol? 

O Sol na fase final transformar-se-á numa gigante vermelha que depois dará origem a uma nebulosa 

planetária e a uma anã branca. 

 

6. Descreve o ciclo de vida de uma estrela com uma massa dez vezes superior à do Sol. 

A estrela irá nascer numa nebulosa por ação da força gravítica e depois viverá um período de vida estável 

(sequência principal) onde produzirá energia através das reações nucleares que ocorrem no seu interior. 

Quando o combustível começar a terminar irá sair da sequência principal e tornar-se-á numa supergigante 

vermelha que morrerá numa grande explosão designada por supernova restando uma estrela de neutrões. 

 

7. Que corpos celestes podemos encontrar no Sistema Solar? 

Uma estrela, oito planetas, um planeta anão, vários satélites naturais, cometas, asteroides, meteoros e 

meteoritos. 
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