
 

1. Qual o nosso enxame de galáxias?  

Grupo Local 

 

2. Onde podemos encontrar a Estrela Polar?  

A estrela Polar é a última estrela da cauda da constelação Ursa Menor. 

 

3. Como podem ser classificadas as galáxias de acordo com a sua forma?  

Em galáxias em espiral, galáxias irregulares e galáxias elípticas. 

 

4. Quais as evidências que apoiam a teoria do Big Bang?  

O facto das galáxias se estarem a afastar umas das outras e a existência da radiação cósmica 

de fundo. 

 

5. Onde nascem as estrelas?  

As estrelas nascem nas nebulosas que são grandes nuvens de poeiras e gases. 

 

6. Uma estrela de massa doze vezes superior à do Sol dará o quê após a sua morte?  

Uma estrela de neutrões. 

 

7. Que massa tem de ter uma estrela para dar origem a um buraco negro?  

Pelo menos 25 vezes a massa do Sol. 

 

8. Qual a cor das estrelas maiores e mais brilhantes do que o Sol? 

As estrelas com mais massa do que o Sol são azuladas (violetas, brancas também iria aceitar) 

 

9. Uma estrela com 30 vezes a massa do Sol em que se tornará após a fase de vida estável na 

sequência principal?  

Numa supergigante vermelha. 
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10. Como conseguem as estrelas a sua energia?  

Através de reações nucleares que ocorrem no seu interior. 

 

11. Qual a força que permitiu a formação das grandes concentrações de massa que darão 

origem a uma estrela? 

A força gravítica. 

 

12. Qual a diferença entre uma anã castanha e uma anã branca?  

Uma anã branca é o que resta de uma estrela com massa até oito vezes a massa do Sol depois 

da sua morte. Uma anã castanha nem chegou a ser uma estrela pois apesar de se reunir uma 

grande quantidade de matéria nunca foi a suficiente para ocorrerem as reações nucleares no 

seu interior. 

 

13. Que tipo de telescópio é usado para estudar a radiação cósmica de fundo?  

Radiotelescópios. 

 

14. O que é uma galáxia?  

Um agrupamento gigantesco de estrelas, gases e poeiras. 

 

15. O que é o catálogo de Messier? 

É uma tabela de astros observados iniciada pelo astrónomo Charles Messier que já foi atualizada após as 

observações com nos novos telescópios. 

 

 


