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1. Leia, atentamente, o seguinte texto: 

Evidências para a teoria da "Grande Explosão" 

O Big Bang ("Grande Explosão") foi um acontecimento único. Qualquer tentativa de o descrever em 

termos de conceitos familiares apenas pode dar uma ideia vaga. Por exemplo, ele é habitualmente 

referido como uma explosão de matéria e energia, o que é bastante incorreto, uma vez que a palavra 

“explosão” sugere matéria a ser empurrada para fora por pressões enormes, a partir de um ponto num 

espaço preexistente. Na "Grande Explosão", todo o próprio Espaço se expandiu, transportando energia 

pura com ele, como se estivesse a ser sugada do nada. O Universo não se expandiu para o Espaço 

vazio; em vez disso, o próprio Espaço expandiu-se e marcou o próprio começo do tempo. Perguntar o 

que existia antes da "Grande Explosão" seria uma pergunta sem sentido. 

A relatividade geral é, atualmente, a nossa melhor teoria para descrever a natureza do espaço e do 

tempo. As suas equações preveem a expansão do Universo, mas não é apenas confiando em equações 

matemáticas que os cientistas a aceitam como prova. Existem três provas independentes para a 

"Grande Explosão". 

Como todas as galáxias são compostas pelos mesmos elementos, a luz emitida por galáxias distantes 

deveriam ter os mesmos comprimentos de onda característicos das galáxias mais próximas. A 

primeira prova de que o Universo se está a expandir é que a luz das galáxias distantes tem um 

comprimento de onda maior do que devia ter. Estes comprimentos de onda maiores sugerem que as 

galáxias se estão a afastar de nós a grandes velocidades. Maiores comprimentos de onda significam 

que a luz é desviada para o extremo vermelho do espectro visível. Esta expansão do Espaço é apenas a 

expansão que ocorre no Universo que começou com a "Grande Explosão". 

A segunda prova da "Grande Explosão" é a existência de radiação de microondas que atinge a Terra 

vinda de todas as direções do Espaço. George Gamow começou por prever a existência desta radiação 

muito antes de ela ser efetivamente observada. É o “clarão” da "Grande Explosão". Tem uma 

temperatura de menos de três graus acima do zero absoluto e é constituído por fotões de baixa 

energia. Estes fotões apareceram cerca de 300 000 anos depois da "Grande Explosão" e mantiveram-

se quando o Universo arrefeceu o suficiente para que eles não continuassem a interagir de um modo 

muito forte com a matéria. 

A terceira, e, igualmente, importante, prova vem da física nuclear. As proporções relativas de 

hidrogénio, hélio e lítio ajustam-se muito bem às previsões dos modelos teóricos da "Grande 
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Explosão". No entanto, os núcleos destes elementos não estavam presentes desde o princípio. Na 

verdade, nem os próprios nucleões existiam, no início.» 

Ray Mackintosh et aI.,Núcleo, Porto Editora, Porto, 2003, págs. 139-141(adaptado) 

1.1. De acordo com o texto, selecione a alternativa correta. 

(A) O Big Bang ("Grande Explosão") foi uma explosão de matéria e energia a partir de um ponto num 

espaço preexistente. 

(B) Todas as galáxias são compostas pelos mesmos elementos, mas a luz emitida por galáxias distantes 

tem menor energia do que a emitida pelas galáxias mais próximas. 

(C) A radiação vinda de todas as direções do Espaço atinge a Terra sem interagir com a matéria. 

(D) A constância das proporções relativas de hidrogénio, hélio e lítio no Universo pode ajustar-se às 

previsões dos modelos teóricos da "Grande Explosão". 

(E) O facto de a luz das galáxias distantes ter um comprimento de onda maior do que deveria ter prova 

uma diminuição da temperatura e da energia do Universo. 

1.2. Exprima em graus Fahrenheit a temperatura de "clarão da Grande Explosão". 

2. Leia, atentamente, o seguinte texto: 

A origem da matéria 

Onde teve lugar a matéria que compõe as páginas de um livro, a tinta da caneta com que escrevemos 

ou aquela que se encontra no Sol e nas galáxias? 

Para quase todos os cosmólogos, não só a matéria, mas tudo quanto existe, até o espaço onde nos 

movemos e o tempo que mede a nossa vida, nasceu como resultado de uma gigantesca explosão 

ocorrida há cerca de 15 mil milhões de anos: Big Bang. 

Quando nasceu, o Universo estava comprimido num volume muito pequeno e desde então tem estado 

continuamente em expansão. Imediatamente após o início do Universo e a partir de energia 

formaram-se as partículas subatómicas: quarks, neutrinos e electrões. Com a junção de quarks, 

formaram-se, posteriormente, os protões e os neutrões que se combinaram para produzirem os 

primeiros elementos gasosos. 

A reconstituição de um acontecimento tão remoto foi possível graças a Edwin Hubble, que observando 

a luz das galáxias percebeu que estas têm vindo a distanciar-se umas das outras. Tudo se terá, 

portanto, formado a partir de um ponto após uma imensa explosão da qual se libertou grande 

quantidade de energia que banhou a matéria desde o Big Bang, foi arrefecendo com a expansão do 

Universo e sobrevive até aos nossos dias. 

In FERREIRA, T. (2006). Testes de Avaliação • Física e Química A – 10º ou 11º (ano 1). Porto: Porto 

Editora. 

2.1. De acordo com o texto, selecione a opção incorreta. 

O Big Bang... 

(A) foi o nascimento do Universo. 

(B) teve origem num corpo muito quente e muito denso. 
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(C) deu origem à formação dos elementos químicos mais leves: hidrogénio e hélio. 

(D) foi o início da contagem do tempo e da escala do espaço. 

(E) foi uma violenta explosão que encheu o espaço de radiação. 

 

2.2. De acordo com o texto, selecione a opção correta: 

Uma das provas que apoiam a existência do Big Bang pode ser... 

(A) contração das galáxias. 

(B) existência de radiação cósmica de fundo pouco energética. 

(C) concentração da matéria sob a forma de energia num ponto muito denso e quente. 

(D) existência de temperaturas elevadas que se registam atualmente. 

(E) formação de partículas subatómicas que se combinaram para formar os elementos mais leves. 

 

2.3. Selecione a opção correta: 

As reações que ocorreram após o Big Bang são diferentes das reações nucleares que ocorrem nas 

estrelas para a formação de elementos e que permitem que as estrelas se mantenham “acesas”. 

(A) Os núcleos atómicos formaram-se nos primeiros minutos de vida do Universo. 

(B) O elemento mais pesado que se forma na fase de supergigante vermelha através de reações 

nucleares é o urânio. 

(C) A síntese dos elementos gasosos hélio e hidrogénio ocorre na matéria protoestelar e no núcleo 

das estrelas, enquanto que todos os outros elementos que conhecemos tiveram origem nas 

estrelas. 

(D) Nas estrelas aparecem camadas concêntricas com os elementos mais pesados na periferia. 

(E) O ferro do nosso sangue foi, primeiramente, formado no interior de uma estrela gigante 

vermelha. 

2.4. Selecione a opção correta: 

As estrelas nascem mais ou menos da mesma forma, vivem e morrem. A evolução das estrelas 

depende da sua massa. 

(A) Uma estrela maciça pode evoluir como gigante vermelha, supernova e morrer como estrela de 

neutrões. 

(B) Uma estrela como o Sol tende a explodir violentamente como supernova. 

(C) Geralmente, as estrelas com menor temperatura apresentam maior tamanho. 

(D) Quando o hidrogénio de uma estrela tipo Sol acaba, a camada exterior dilata-se e a estrela fica 

avermelhada, formando uma gigante vermelha. 
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(E) Na fase de anã branca as reações nucleares ocorrem apenas no núcleo da estrela onde ainda 

existe hidrogénio. 

3. Leia, atentamente, o seguinte texto: 

 

O Sol é uma estrela, a mais próxima de nós, com cerca de 1,4 milhões de quilómetros de diâmetro e 

que se encontra a 30 000 anos-luz do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. No centro, a temperatura 

atinge os 15 000 000 ºC, mas à superfície, na fotosfera, a temperatura é de 5800 ºC. 

No Planeta Terra, as temperaturas registadas durante o Inverno e o Verão nos vários países oscilam 

muito. Em Portugal, a temperatura média registada durante o mês de Agosto foi de 37 ºC e, nesse ano, 

a amplitude térmica anual determinada foi de 28 ºC. 

3.1. Exprima, em unidades SI, a distância entre o Sol e o centro da nossa galáxia. 

3.2. Exprima, em unidades astronómicas, o diâmetro da estrela que se encontra mais próxima do 

nosso planeta. 

3.3. Exprima, em unidades SI, o valor de temperatura média registada durante o mês de Agosto. 

3.4. Mostre que a variação de temperatura em graus Celsius, ºC, é igual à variação de temperatura em 

Kelvin, K. 

4. Classifique as afirmações em Verdadeiras ou Falsas. 

(A) A fusão nuclear e a fissão nuclear são duas maneiras diferentes de denominar a mesma reação 

nuclear. 

(B) A fusão nuclear é um fenómeno comum que ocorre no dia-a-dia, podendo ser observada na 

fusão de um pedaço de gelo. 

(C) A fissão nuclear, utilizada nas centrais nucleares, produz resíduos radioativos. 

(D) No processo de fusão nuclear não há libertação de energia. 

5. Associe às afirmações A a J, os tipos de reações: Reação química; Reação nuclear de fusão; Reação 

nuclear de fissão. 

(A) Dois núcleos leves combinam-se para formar um núcleo mais pesado. 

(B) Os eletrões participam na reação e o núcleo não é afetado. 

(C) Núcleos pesados dão origem a núcleos mais leves. 

(D) É nuclear e pode ser espontânea. 

(E) Em geral, liberta, ou absorve, pequena quantidade de energia. 
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(F) Até hoje, só foi utilizada para produzir a bomba de hidrogénio. 

(G) Há conservação dos elementos. 

(H) Não há manifestação de radioatividade. 

(I) Todos os isótopos têm a mesma reatividade. 

(J) Os núcleos são afetados e produzem novos núcleos. 

 

6. A energia nuclear pode ser bastante perigosa mas também pode ser aplicada de uma forma 

bastante benéfica. 

6.1. Refira três contextos de aplicação dos fenómenos nucleares. 

6.2. Considere as seguintes reações e afirmações: 

 

Indique, pela respetiva letra, as que correspondem a: 

(A) reações químicas 

(B) reações nucleares 

(C) reações de fissão 

(D) reações de fusão 

7. Escreva a equação que traduz a formação de um núcleo de carbono, sabendo que o átomo de 

carbono se representa por 
C12

6 . 

8. Tendo em conta o gráfico da figura 

e tendo em conta o que estudou 

sobre a composição química do 

Universo, explique por que razão se 

pode dizer que as estrelas são 

autênticas fábricas em série.  

 

Bom Trabalho Jovens Cientistas! 

 


