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Formação do Universo



Teoria aceite:

• Toda a matéria e corpos celestes se formaram a 

partir de uma massa inicial que, através de uma 

explosão projectou matéria e energia em todas 

as direcções.

Big Bang

YouTube - The big bang 

animation

YouTube - The Big Bang

http://www.youtube.com/watch?v=faRb8VW13pg
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Como está organizado o Universo?

• Como está organizado o Universo?

Universo

Galáxias

Sistemas 

de 

corpos 

celestes



Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

Satélites artificiais

• Previsões meteorológicas;

• Observação militar;

• Avaliação dos recursos naturais;

• Telecomunicações;

• Colocados em órbita da Terra ou 

de outros corpos celestes por um 

vaivém espacial.
Sputnik



Telescópios

Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

• Primeira tecnologia a ser usada no estudo de 

Universo;

• Captam a luz proveniente do Espaço e ampliam 

as imagens.

Telescópio de Newton



Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

Telescópios espaciais

• Observação a partir do Espaço de astros que se encontram a grandes 

distâncias dentro e fora do nosso Sistema Solar;

Telescópio Hubble, em 

órbita terrestre desde 1990.

O Telescópio Espacial Hubble

http://www.observatorio.ufmg.br/hubble.htm


Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

Robôs de Exploração

Spirit e 

Opportunity 

encontraram 

provas de que 

existiu água em 

Marte.

• Veículos móveis de investigação;

• Funcionam a energia solar;

• Exploração da superfície dos planetas.

O Beagle 2 enviado 

a Marte em busca 

de sinais químicos 

de Vida.
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Estações Espaciais

• Permanentemente habitadas;

• Utilizadas por astronautas como 

laboratório de pesquisa;

Salyut 1 - primeira estação 

espacial da História, lançada 

em 1971 pelos soviéticos.

Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

A MIR 

lançada em 

1986 pelos 

soviéticos.

ISS – Estação 

Espacial 

Internacional.



Vaivéns Espaciais

• Veículo reutilizável;

• Transporte de astronautas, equipamentos 

científicos e de exploração.

Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

Vaivém Discovery lançou 

o telescópio espacial 

Hubble.

Vaivém Columbia foi o primeiro a ser 

construído pela NASA e foi lançado 

em 1981.



Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço

Nave Apollo 11 que 

transportou Neil 

Armstrong, Edwin 

Aldrin e Collins na 

primeira viagem à 

Lua, em 1969.

Naves tripuladas

• Veículos espaciais pilotados;

• Não totalmente recuperáveis;

• Transporte de astronautas para 

o Espaço;



Radiotelescópios

• Captam os sinais de rádio emitidos pelos corpos celestes.

Tecnologias utilizadas na exploração do Espaço
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- Satélite

- Estação Espacial

- Nave 

tripulada

- Rôbot de 
exploração

- Vaivém espacial

1. Estação Espacial

2. Satélite

3. Radiotelescópio

4. Sonda espacial

5. Vaivém espacial

6. Rôbot de exploração

7. Telescópio espacial

8. Nave tripulada

- Sonda espacial

- Telescópio espacial

- Radiotelescópio



Benefícios/Malefícios resultantes da Exploração 

Espacial
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Malefício

Malefício

Malefício

Malefício Malefício

Benefício

Benefício

Benefício

Benefício



“Era Espacial”

Exemplos de 

equipamentos 



Universo Via Láctea Sistema Solar

Terra



Actividade

nº 1
• r6df7yg8uh9ij0ok



Como se formou o Sistema Solar?

A – Nuvem/ Nébula primordial constituída por gases e matéria interestelar;

B – Devido a fenómenos de condensação, o núcleo da nuvem foi aquecendo e a nuvem 

começou a rodar;

C – Com milhares de anos em rotação originou-se o Sol no centro e na periferia 

pequenos aglomerados, os Planetesimais;

D – Posteriormente com a continuação da acreção os planetesimais aumentaram de 

dimensão formando 1º os Protoplanetas e depois os Planetas. Astronomia - Sistema Solar -

XXVI IAU

http://www.fisicastronomorais.com/sistemasolariau.htm
http://www.fisicastronomorais.com/sistemasolariau.htm
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Duração da prova: 90 Minutos                          Material autorizado: Caneta de cor azul ou preta. Não é permitido o uso de corrector

Obs.:
OBJECTIVOS/

COMPETÊNCIAS

CONTEÚDOS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÃO

(pontos)

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Conhecer as características do 

sistema Terra e dos seus 

subsistemas.

Compreender que da geosfera 

fazem parte rochas que contêm 

informações importantes sobre 

acontecimentos que ocorreram no 

passado.

Compreender o processo de 

formação das rochas.

Compreender os processos de 

datação das formações geológicas.

Conhecer os princípios básicos 

da estratigrafia.

Conhecer as diferentes Eras e 

Períodos em que se divide a 

história da Terra.

Compreender os princípios 

básicos do raciocínio geológico.

Compreender o mobilismo 

geológico

Compreender as evidências e 

conceitos que suportam a teoria da 

tectónica de placas.

Conhecer as diferentes teorias 

explicativas da origem do Sistema 

solar.

Reconhecer o carácter dinâmico 

da ciência

Interpretar procedimentos 

laboratoriais e experimentais.

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos em novos contextos e 

novos problemas

Tema I – A 

Geologia, os 

geólogos e os seus 

métodos

1.A terra e os seus 

subsistemas em 

interacção
2. As rochas 

arquivos que relatam 

a história da Terra

3. A medida do 

tempo geológico e a 

história da terra.

4. A terra um planeta 

em mudança

Tema II – A 

Terra um planeta 

muito especial

1. Formação do 

Sistema solar

Componente 

prática

- A prova inclui conjuntos de itens 

que têm como suporte informações 

que podem ser fornecidas sob a forma 

de textos, figuras, tabelas, gráficos, 

etc. Cada conjunto apresenta itens 

que podem ser de diferentes tipos, em 

número variável.

- Os itens de cada conjunto podem ser 

de resposta fechada (por exemplo, 

verdadeiro/falso,ordenamento, 

associação ou escolha múltipla) ou  

itens de resposta aberta(de 

composição curta),de acordo com as 

competências que se pretende avaliar. 

Assim, um conjunto de itens pode 

basear-se, por exemplo, na descrição 

de uma situação/experiência 

relacionada com o processo de 

construção da Ciência, com a vida 

quotidiana, com o Ambiente ou com a 

Tecnologia, não constituindo esta 

uma lista exaustiva. 

- A partir dos dados fornecidos, pode 

solicitar-se, por exemplo: a 

interpretação dos mesmos; a 

justificação de determinadas 

situações/resultados; a formulação de 

hipóteses; a crítica de procedimentos, 

com proposta de alterações; a 

previsão de resultados em situações 

experimentais diferentes das 

apresentadas; a identificação de 

aplicações sociais e tecnológicas de 

determinado conceito/processo.

Componente Teórica –

160p.
Tema I – A Geologia, os

geólogos e os seus métodos –

145p

Tema II – A Terra um planeta

muito especial – 15p

Componente prática –

40p.

• Todas as respostas dadas pelos alunos 

devem estar legíveis e devidamente 

referenciadas de uma forma que permita 

a sua identificação inequívoca. Caso 

contrário, é atribuída a cotação de zero 

pontos à(s) resposta(s) em causa.

• Nos itens de escolha múltipla, é

atribuída a cotação total à resposta 

correcta, sendo as respostas incorrectas 

(que incluem as que apresentam mais do 

que uma opção) cotadas com zero 

pontos.

•. Nos itens de associação, considera-se 

incorrecta qualquer correspondência de 

mais do que um elemento da chave a 

uma 

afirmação/estrutura. Nos itens de 

verdadeiro/falso, serão cotadas com 

zero pontos as respostas em que todas as 

afirmações sejam avaliadas como 

verdadeiras ou como falsas.

• Nos itens de ordenamento é atribuída 

cotação total se a sequência estiver 

integralmente correcta.Se não estiver 

totalmente correcta, é considerada certa 

pela ordem correcta da sequência, até

aparecer o primeiro item errado.

• Nos itens fechados de resposta curta, 

caso a resposta contenha elementos que 

excedam o solicitado, só são 

considerados para efeito da 

classificação os elementos que 

satisfaçam o que é pedido, havendo 

descontos se os tópicos excedentes 

contrariarem os correctos.

• Serão desvalorizadas as respostas em 

que as ideias não estejam expostas com 

clareza numa sequência lógico-

temática, e que não utilizem 

terminologia científica adequada.



• Plutão um planeta principal?

Sistema Solar
Planetas

Astronomia - Sistema Solar - XXVI IAU

file:///J:/clips/Plut�o - O Sistema Solar - Astronomia.htm
http://www.fisicastronomorais.com/sistemasolariau.htm
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O Planeta Terra e sua formação

• Que fenómenos ocorreram na génese do 

Planeta Terra e moldaram a sua estrutura?

• Acreção

• Diferenciação



O Planeta Terra e sua formação

• acção da gravidade

• colisão e coalescência

Acreção - ocorre devido a:



Que fontes de energia estariam envolvidas  

no processo de diferenciação da Terra?

Impacto dos 

planetesimais

Compressão do 

planeta resultante 

do seu próprio 

peso

A desintegração 

de elementos 

radioactivos



Diferenciação da Terra



Cometas

Sistema Solar

Corpos rochosos muito 

pequenos, esferoidais, 

constituídos por gelo e rochas, 

com diâmetro compreendido 

entre 8 a 10 km e que giram à 

volta do Sol, com órbitas muito 

excêntricas, em forma de 

elipse.

Origem: Cintura de Kuiper, zona 

para além da orbita de Neptuno e 

Plutão ou Nuvem de cometas de 

Oort, para lá da cintura de Kuiper Cometa Halley (1986)



COMETAS



Cometas

Sistema Solar

• Estrutura:



Cometas

Sistema Solar

Desintegração 

núcleo

Desintegração de um cometa





Asteróides

Sistema Solar

Pequenos corpos rochosos 

de forma irregular, que seguem as 

leis gerais do movimento dos 

planetas.

A maioria localiza-se entre a 

órbita de Marte e a de Júpiter 

– Cintura de asteróides.



De acordo com a sua órbita, os asteróides podem ser 

agrupados em vários grupos, dos quais se destacam

Os asteróides que pertencem à cintura de asteróides, que se encontram 

entre as órbitas de Marte e Júpiter;

Os Asteróides Próximos da Terra e cujas órbitas se estendem aos planetas 

interiores e, portanto, podem, potencialmente, entrar em colisão com a 

Terra;

Os Asteróides Troianos que se movimentam ao longo da órbita de Júpiter;

Os Asteróides centauros que orbitam na zona externa do Sistema Solar.





Meteoróides

Sistema Solar

Atmosfera

Superfície 

terrestre

Meteoróides

Meteoros

Meteoritos



Meteoróides

Sistema Solar

• São fragmentos de material rochoso, de 

dimensões variáveis provenientes do espaço antes 

de entrarem na atmosfera terrestre.

• Designam-se de Meteoro quando ao penetrar na 

atmosfera, devido ao atrito com esta, se evaporam deixando 

apenas um rasto luminoso (exemplo: estrelas-cadentes). 

•Designam-se de meteoritos quando estes corpos 

colidem com a superfície terrestre.

• A depressão saliente que essa colisão provoca designa-

se de Cratera de impacto



Meteoritos

Sistema Solar
Qual a sua provável génese?

Cometas Asteróides

Ao aproximarem-se do 

Sol se desintegram 

parcialmente, 

originando fragmentos.

Entram no campo 

gravítico da Terra

Diferenciação

Núcleo

Crusta

Manto

Fragmentação



Meteoróides
Sistema Solar

• Os meteoritos podem classificar-se 

segundo a sua composição e textura como:

Meteoritos

Sideritos ou Férreos

Siderólitos ou petroférreos

Aerólitos ou Pétreos



Meteoritos

Sistema Solar

Aerólitos ou Pétreos

Condritos

(Apresentam côndrilos 

-pequenos glóbulos de 

olivina e outros 

minerais) 

Acondritos

(Não têm côndrilos) 

• Condritos ordinários;

• Condritos carbonáceos.



Elementos 

químicos
H C O Na Mg Al Si S Ca Cr Fe

Meteorito de 

Orgueil

(Condrito 

carbonáceo)

6,2 0,7 8,2 0,07 1,1 0,1 1 0,5 0,06 0,01 0,9

Atmosfera 

solar
30,103 12 21 0,06 1,1 0,09 1 0,5 0,07 0,01 0,8

Condritos Carbonáceos

Porque é que são tão importantes?



Processo de formação dos meteoritos



Resumos.tk - O site que foi feito 

a pensar nos estudantes!

Contribui já e vê os teus resumos, testes ou trabalhos 
publicados em Resumos.tk!

Faz o teu Upload  de resumos de menores dimensões já!

Resumos de maiores dimensões, envia para:

eresumos@gmail.com ou eresumos@sapo.pt

Para mais informações, visita,

www.resumos.tk

Tem acesso a resumos, trabalhos, exames, testes intermédios, 
funcionalidades na web! Contribui! A tua ajuda será sempre bem-vinda! 

Ajuda-nos a crescer mais e mais...

http://www.interesumos.com.sapo.pt/upload.html
mailto:eresumos@gmail.com
mailto:eresumos@sapo.pt
http://www.resumos.tk/

