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1. Ao longo dos tempos a humanidade foi alterando o seu conhecimento do Universo. O modelo geocêntrico, 
aceite durante mais de treze séculos até ser substituído pelo modelo heliocêntrico, foi um dos mais antigos 
a tentar organizar o Universo. Atualmente a organização do universo estudada, fruto dos avanços 
tecnológicos, é bem diferente dos modelos definidos em séculos passados e a Teoria do Big Bang surge 

como a teoria mais aceite para explicar a origem e evolução do universo. 

1.1. A figura seguinte representa um dos modelos cosmológicos que a humanidade já defendeu. 

 

Identifica o modelo representado na figura, justificando usando as pistas presentes na imagem que 

permitiram essa identificação. (6 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1.2. No texto apresentado indica-se que a organização atual do universo é bastante diferente da dos dois 
modelos cosmológicos referidos. Tendo em conta a organização conhecida atualmente, localiza o planeta 
Terra no Universo pela ordem que consideras mais adequada. (4 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1.3. O nosso saber sobre o universo ficou associado a cientistas que através do seu trabalho e descobertas 
permitiram a evolução do conhecimento do universo.  

(A) Pioneiro na utilização do telescópio para observação do céu. 
(B) Primeiro defensor do modelo heliocêntrico. 
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(C) Descobriu que as galáxias se estão a afastar umas das outras. 
(D) Defensor do modelo geocêntrico. 

Associa a cada uma das afirmações A, B, C e D aos cientistas apresentados: (4 pontos) 

Claudius 
Ptolomeu 

 Galileu 
Galilei 

 Nicolau 
Copérnico 

 Edwin 
Hubble 

 

 

1.4. Associa cada afirmação ao respetivo modelo cosmológico: (5 pontos) 

(A) A Terra posiciona-se no centro do Sistema Solar e do Universo. 
(B) A Terra orbita o Sol. 
(C) A Terra encontra-se imóvel.  
(D) O Sol posiciona-se no centro do Sistema Solar e do Universo. 

(E) O Sol e os restantes corpos celestes orbitam a Terra. 

Modelo Afirmações 

Modelo geocêntrico  

Modelo heliocêntrico  

 

1.5. A Teoria do Big Bang é a que atualmente melhor 
explica a origem e a evolução do Universo. 

Para ser considerada uma teoria aceite pela comunidade 
científica ela precisa de ter factos que a apoiam. A figura 
ao lado representa um desses factos. Identifica-o e indica 
de que modo apoia a Teoria do Big Bang. (4 pontos) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

2. Numa noite de céu estrelado e longe da poluição luminosa é possível observar as estrelas representadas 
na figura, associadas em algumas constelações. 
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2.1. Indica a opção correta: “Uma constelação é…” (2 pontos) 

(A)____ …uma região delimitada do céu, associada a uma figura que o ser humano criou unindo um 
grupo de estrelas por linhas imaginárias. 

(B)____ …um corpo celeste luminoso. 
(C)____ …um grupo de milhares de milhões de estrelas agrupadas entre si, no qual se encontram 

enxames de estrelas e vastas nuvens de gases e poeiras. 
(D)____ …uma bola de gás muito quente e brilhante que emite luz. 

2.2. Faz a legenda da figura indicando o nome das constelações representadas: (3 pontos) 

• Constelação A: ________________________________ 

• Constelação B: ________________________________ 

• Constelação C: ________________________________ 

2.3. As constelações foram utilizadas, desde a Antiguidade, para ajudar a humanidade em determinadas 
tarefas. Indica qual a importância prática das constelações. (4 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2.4. A constelação de Ursa menor pode ser usada para orientação para o Hemisfério Norte. Explica como. 

(4 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.5. Indica a afirmação verdadeira: (2 pontos) 

(A)____ A constelação do Cruzeiro do Sul serve de orientação para o Hemisfério Norte. 
(B)____ A Constelação de Ursa Menor serve de orientação para o Hemisfério Sul. 
(C)____ A Estrela Polar faz parte da constelação da Ursa Menor. 

(D)____ A Estrela Polar faz parte da constelação da Ursa Maior. 

3. Lê o seguinte texto: 

“As estrelas são astros celestes encantadores que, desde a Antiguidade, despertam a curiosidade das 
pessoas. Mas o que muitos não sabem é que, assim como nós, elas nascem, vivem e morrem passando o 
maior tempo da sua vida na sequência principal. A sua cor também reflete a sua massa: estrelas maiores 
são mais quentes e apresentam uma cor azul. 

O nascimento de uma estrela ocorre nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás compostas por Hélio 
e Hidrogénio. A contração desses gases leva ao aumento da temperatura. Quando a temperatura é elevada 
o suficiente, essa enorme bola de gás começa a emitir luz e o hidrogénio começa a queimar. Esse processo 
é chamado de fusão nuclear e liberta muita energia. Essa sequência de fenómenos caracteriza o início da 
vida de uma estrela. O tempo que uma estrela viverá dependerá da sua massa e a sua morte acontece 
quando já tiver queimado todo o combustível. 

Estrelas de tamanho aproximado até oito vezes o tamanho do Sol, têm uma vida mais longa e rica: 
transformando hidrogénio em hélio, por 10 bilhões de anos. Estrelas menores têm temperatura menores e 
vivem por mais tempo.  

Depois de ter transformado parte do hidrogênio em hélio, o processo para, e a estrela contrai, aquece e 
expande novamente, desta vez como uma estrela gigante vermelha, que transforma hélio em carbono, cálcio 
e outros elementos químicos. 

Mas esta fase da vida não dura muito e as camadas superiores da estrela caem sobre o núcleo, aquecendo-
o rapidamente e gerando um flash de hélio que é quase uma explosão, expulsando as camadas exteriores 
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da estrela para o espaço. As camadas expulsas vão formar o que chamamos de nebulosa planetária. No 
fim, o que sobra é uma anã branca.  

Qualquer estrela com massa superior ao do Sol aquece mais, expulsa mais matéria e vive menos, muito 
menos. Em apenas algumas centenas de milhões de anos, a estrela consome todo o seu hidrogénio, e entra 
em colapso explodindo em mais luz do que uma galáxia inteira – uma supernova. 

Depois de explodir como supernova, o que sobra da estrela pode tornar-se numa estrela de neutrões, ou se 
for uma estrela de massa extremamente elevada ela compacta-se num corpo tão denso que a gravidade 

superficial não deixa nem mesmo a luz escapar: um buraco negro.” 

3.1. As estrelas formam-se a partir da contração dos gases e poeiras existentes nas: (2 pontos) 

(A)____ Anãs castanhas 
(B)____ Nebulosas planetárias 
(C)____ Nuvens interestelares  
(D)____ Gigantes vermelhas 

3.2.  As estrelas passam a maior parte do tempo na fase de: (2 pontos) 

(A)____ Sequência principal  
(B)____ Gigante vermelha 
(C)____ Supernova 
(D)____ Anã castanha 

3.3. Completa a frase seguinte com a opção correta. (2 pontos) 

“Na sequência principal, as estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais 
____________ e são __________. As estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas 
mais _________ e são _________________.” 

(A)____ … elevadas … avermelhadas … baixas … azuladas 
(B)____ … elevadas … azuladas … baixas … avermelhadas 
(C)____ … baixas … avermelhadas … elevadas … azuladas 
(D)____ … baixas … azuladas … elevadas … avermelhadas 

3.4. Uma supernova é uma explosão muito violenta que ocorre nas: (2 pontos) 

(A)____ estrelas de menor massa no final da sua evolução. 
(B)____ Estrelas de menor massa no início da sua evolução. 
(C)____ estrelas de grande massa no final da sua evolução.  
(D)____ estrelas de grande massa no princípio da sua formação. 

3.5. Uma estrela de grande massa, após uma supernova, pode dar origem a: (2 pontos) 

(A)____ Uma nebulosa planetária ou a uma anã castanha. 
(B)____ Uma nebulosa planetária ou a um buraco negro. 
(C)____ Uma estrela de neutrões e uma supernova. 

(D)____ Uma estrela de neutrões ou a um buraco negro. 

3.6. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações: (4 pontos) 

(A)____ As estrelas obtêm a sua energia através de reações nucleares. 
(B)____ Uma estrela é um corpo rochoso que emite luz. 
(C)____ As estrelas do tamanho do Sol dão origem a nebulosas planetárias. 
(D)____ As estrelas de grande massa vivem mais tempo. 
(E)____ As estrelas são esferas de gases de elevadas temperaturas que produzem energia. 
(F)____ As estrelas são astro que vivem para sempre. 
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4. O Universo é tudo o que existe: a Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, os outros planetas, o espaço entre eles 
e tudo aquilo em que conseguires pensar.  

4.1. Indica a opção em que as estruturas existentes no Universo se apresentam ordenadas em ordem 

decrescente de dimensão. (2 pontos) 

(A)____ Superenxames de galáxias, estrelas, enxames de galáxias, galáxias.   
(B)____ Superenxames de galáxias, enxames de galáxias, galáxias, estrelas.  
(C)____ Enxames de galáxias, enxames de estrelas, estrelas, galáxias. 

(D)____ Enxames de estrelas, galáxias, enxames de galáxias, estrelas. 

4.2. Distingue um enxame de galáxias de um enxame de estrelas. (4 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.3. Em que consiste uma galáxia? (2 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4.4. O Sol é uma das estrelas de uma galáxia. Indica o nome e a forma desta galáxia. (2 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4.5. Observa a figura que representa a galáxia da qual o Sol faz parte, vista de perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica a letra da figura que corresponde à possível localização do Sol no interior da Galáxia. (2 pontos) 

_____________________________________________________________________________________ 

4.6. O centro da galáxia é muito brilhante pois o Sol encontra-se no centro da galáxia. Concordas com esta 
frase? Justifica a tua resposta. (4 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4.7. Completa as frases seguintes com os conceitos corretos: (3 pontos) 

O nosso Sistema Solar faz parte de uma galáxia, a ____________________, onde existem milhares de 
_________________ entre sendo o Sol uma delas. A nossa galáxia faz parte de um _________________ 
de galáxias, constituído por cerca de 40 galáxias, chamado _______________________ do qual também 
faz parte a galáxia ___________________ e as Pequenas e Grandes Nuvens de 

____________________________.  
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4.8. Seleciona as opções verdadeiras: (2 pontos) 

(A)____ O Grupo Local é uma galáxia. 
(B)____ A Via Láctea é um enxame do Grupo Local. 
(C)____ Os superenxames de galáxias são aglomerados de enxames de galáxias.  
(D)____ O Grupo Local faz parte do Superenxame Local.  

5. Lê o seguinte texto: 

“As Leónidas são uma chuva de estrelas (conjunto de estrelas cadentes) que ocorre todos os anos em 
meados de novembro. O seu nome deve-se ao facto de surgirem na direção da constelação de Leão. Na 
realidade, estas estrelas cadentes provêm de uma faixa ténue de poeiras deixadas pelo cometa 55P/Temple-
Tuttle, no espaço, ao longo de séculos.” 

5.1. O texto fala de chuva de estrelas. O que são? (4 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5.2. Associa cada afirmação ao astro correto: (6 pontos) 

A.__________ São pedaços de rocha e gelo que descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. 
B.__________ São corpos rochosos que orbitam entre Marte e Júpiter. 

C.__________ São pedaços de rocha que ao atravessar a atmosfera terrestre se incendeiam. 

5.3. Faz a legenda das figuras seguintes: (8 pontos) 

 

5.4. O nosso satélite natural, a Lua, está cheio de crateras. Indica o que formou essas crateras. (2 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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6. Lê atentamente o texto seguinte. 

“A 7 de janeiro de 1610, o cientista original de Pisa, Galileu Galilei, olhou através de um telescópio fabricado 
por si - com mais qualidades do que o que tinha apresentado ao Senado de Veneza meses antes – e viu 

quatro “luzinhas” que giravam à volta de Júpiter e que pareciam estrelas. 

[…] Filósofos, cientistas, artistas, poetas, teólogos discutiram sobre as observações de Galileu. Foi 
efervescente. Muitas pessoas tinham telescópios de má qualidade e Galileu tornou a sua casa numa fábrica 
de telescópios para assegurar aos interessados bons instrumentos que permitissem realizar as mesmas 
observações. Por outro lado, ao mesmo tempo que ia fazendo os seus registos, os astrónomos jesuítas 
confirmavam o que o cientista via.” 

Adaptado de Jornal Público. 

6.1. Que quatro luzinhas eram essas que Galileu observou em torno de Júpiter? (2 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

6.2. Que outro contributo de Galileu para a Astronomia fala o texto? (2 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

6.3. Os outros astrónomos discutiram as observações de Galileu e até duvidavam das mesmas, mas Galileu 
resolveu o problema. Explica como o cientista resolveu a discussão para mostrar que tinha razão nas suas 
observações. (3 pontos) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

FIM 

Bom trabalho Jovens cientistas! 

A professora Paula Melo Silva 
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Desafio 2 

Saudações jovens cientistas! Resolvam o desafio 2 e conforme os pontos que tiverem podem 
escolher o vosso prémio! Têm vinte pontos à disposição nesse desafio! Boa Sorte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO 2 
Total de pontos de desafio 20 

pontos 
Pontos que alcançaste: 
 

Prémio Preço do Prémio Quais os prémios que pretendes? 

3 min consulta do caderno 15 pontos  

1% 8 pontos  

Chocolate 12 pontos  

Chupa-chupa 6 pontos  

Rebuçado 5 pontos  

 


