6ª OLIMPÍADA GOIANA DE ASTRONOMIA (OGA 2022)
PROVA NÍVEL 1 – ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS










Informações aos alunos participantes:
Somente será aceito realizar a prova portando lápis, borracha e caneta azul ou preta;
O tempo de permanência na sala de aula é de no mínimo 1 hora e no máximo 4 horas;
Esse caderno de provas e o gabarito deverão ficar retidos com o professor responsável até
dia 16 de maio de 2022 e após essa data apenas o caderno de provas poderá ser devolvido;
Não se esqueça de preencher o gabarito ao final da prova, assinar seu nome completo por
extenso e preencher corretamente seus dados;
Confira se sua prova foi impressa corretamente, ela é composta por 12 questões de múltipla
escolha (onde apenas uma alternativa está correta) e 2 questões de V ou F;
Em caso de impressão incorreta ou ilegível, peça a substituição do seu caderno de provas;
Essa prova somente poderá ser aplicada pela sua escola no dia 12 ou 13 de maio de 2022;
Não é permitida qualquer forma de consulta.

Preencha seus dados abaixo:

Aluno (a): __________________________________________ Série: _____ Turma: _____
CPF: ____________________________ Data de Nascimento: _____ / _____ / _________
Escola: __________________________________________________________________

QUESTÕES DA 6ª OLIMPÍADA GOIANA DE ASTRONOMIA

- Texto I para a questão 1.
Meteoro cruza o céu de Goiás, provoca clarão e surpreende moradores; vídeo
Fenômeno teve brilho acima da média e gerou dois flashes. Há a possibilidade que pedaços dele possam ter
chegado ao chão.
Por Vitor Santana, g1 Goiás 10/04/2022 07h37.
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Um meteoro cruzou o céu de Goiás na noite de sábado (9) e surpreendeu moradores. Clarões, explosão
e tremores foram registrados em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.
O diretor do grupo de astronomia Plêiades do Sul, Ary Martins, disse que o meteoro passou pelo céu de forma
lenta e a cerca de 80 ou 90 km de altura.
“Foi um meteoro acima da média de brilho. Ele gerou dois flashes de luz e foi seguido de um estrondo.
Ainda não é possível afirmar, mas pelas características, há uma possibilidade de meteoritos, que são pedaços
menores dele, terem sobrevivido e atingido o solo”, contou.
Nas redes sociais, goianos ficaram encantados com o fenômeno. "Foi o maior e mais longo bólido que eu já
vi. É muito emocionante presenciar um evento desses", disse uma moradora de Aparecida de Goiânia.
"Eu estava em casa. Teve um clarão no céu, em seguida uma forte explosão parecendo um trovão. Foi
muito lindo o fenômeno", disse Maycon de Sousa Oliveira, morador de Anápolis.
Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/04/10/meteoro-cruza-o-ceu-de-goias-provoca-clarao-tremor-e-surpreende-moradores.ghtml

- Texto II para a questão 1.
Assim como os planetas, satélites, estrelas e galáxias, os asteroides e cometas são considerados
corpos celestes. Assim, asteroides, cometas, meteoroides, meteoros e meteoritos são corpos celestes – ou
rochas espaciais – que se encontram sempre em movimento no Sistema Solar. Aproximadamente 40 mil
toneladas dessas rochas espaciais se chocam com planetas e luas a cada ano, principalmente em forma de
poeira e pequenos meteoritos.
A classificação desses corpos celestes acaba gerando muitas vezes confusão, uma vez que o mesmo
objeto recebe nomes diferentes dependendo do local onde é visto.
De maneira simples, podemos dizer que a diferença entre um asteroide e um cometa é que os
asteroides são rochosos e compostos por metais e minerais, enquanto os cometas são compostos de gelo e
poeira e produzem uma característica única: uma cauda de gases à medida que se aproximam do Sol.
Tanto os asteroides como os cometas podem perder algum pedaço, que fica à deriva no espaço e é
chamado de meteoroide. Quando entra na atmosfera da Terra em alta velocidade e temperatura, esse
meteoroide gera um rastro luminoso no céu e passa a se chamar meteoro, o qual conhecemos também como
estrela cadente. Se algum fragmento celeste ultrapassar a atmosfera e atingir a superfície terrestre, ele leva o
nome de meteorito.
(Adaptado de: https://museuweg.net/blog/asteroides-cometas-meteoroides-meteoros-e-meteoritos-descubra-a-diferenca-entreeles/#:~:text=Tanto%20os%20asteroides%20como%20os,conhecemos%20tamb%C3%A9m%20como%20estrela%20cadente. Acesso em 29 mar. 2022.)

1. A imagem a seguir ilustra de forma resumida uma representação destes corpos celestes, conforme relatados
em exemplos nos textos I e II. No que se refere à reportagem e texto anterior, complete os espaços hachurados
(em retângulo branco) propositalmente na mesma, respectivamente aos nomes corretos destes corpos
celestes, conforme os números representados. Em seguida, relacione-os com suas definições para marcar a
alternativa correta correspondente:
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A) 1 – Meteorito; 2 – Meteoro; 3 – Asteroide.
B) 1 – Cometa; 2 – Meteoroide; 3 – Meteorito
C) 1 – Meteorito; 2 – Meteoroide; 3 – Meteoro
D) 1 – Meteoro; 2 – Meteorito; 3 – Cometa
E) 1 – Estrela cadente; 2 – Cometa; 3 - Meteoro
- Texto para a questão 2.

2. Quando jogo meu pião no chão e ele roda em torno dele mesmo, faz lembrar o movimento que a Terra faz
em volta dela mesma. Este movimento permite a ocorrência dos dias e das noites. Conhecemos este
movimento como:
A) Eclipse.
B) Acomodação.
C) Translação
D) Órbita.
E) Rotação.
- Texto para a questão 3.

Quais planetas, além de Saturno, têm anéis? Como isso ocorre?
Por Redação Mundo Estranho Atualizado em 4 jul 2018, 20h18 - Publicado em 18 abr 2011, 18h57
Júpiter, Urano e Netuno – justamente os três planetas mais parecidos com Saturno. As semelhanças entre
eles são as seguintes: todos são gigantes em comparação com os outros planetas do nosso sistema solar;
todos são formados basicamente por gás; e todos têm um grande número de satélites. Os anéis do trio ficaram
menos conhecidos que os de Saturno por serem mais tênues, compostos em sua maioria de partículas
microscópicas. Por esse motivo, os de Júpiter só foram descobertos em 1979, pelos instrumentos da nave
americana Voyager, e os de Urano, em 1977. Os de Netuno, por sua vez, que a ciência imaginava se tratarem
de arcos (anéis pela metade), só apareceram por inteiro em 1989, detectados pela Voyager 2. Para efeito de
comparação, os anéis de Saturno já haviam sido observados pelo astrônomo italiano Galileu Galilei (15641642), que os comparou a orelhas quando os viu pela primeira vez com sua luneta.
Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-planetas-alem-de-saturno-tem-aneis-como-isso-ocorre/> Acesso em: 27 mar. 2022.

3. O Sistema Solar possui oito planetas, sendo os quatro mais próximos do Sol chamados de rochosos, e os
quatro mais distantes chamados de gasosos. Todos os gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) possuem
um complexo sistema de anéis que consiste em bilhões de pequenas partículas orbitando o planeta em forma
de disco. Cada planeta possui um sistema de anéis diferente que depende da interação das partículas que o
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compõem com as luas que orbitam o planeta e se diferem na massa, no tamanho, na estrutura e na
composição.

Fonte: https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo

- Observe a imagem acima e baseando-se também em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, marque
a alternativa que completa as informações hachuradas acima em negrito respectivamente com os nomes dos
três outros planetas que possuem anéis, além de Saturno.
A) Júpiter, Netuno e Urano
B) Terra, Júpiter e Urano.
C) Terra, Marte e Júpiter.
D) Júpiter, Marte e Urano.
E) Mercúrio, Júpiter e Urano.
4. Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias usadas para representar objetos,
animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a Pré-História, quando as
pessoas as usavam para descrever suas crenças ou mitologia, por isso, diferentes civilizações adotaram, ao
longo da história, as suas próprias constelações. As constelações também desempenharam importante papel
durante as navegações, pois eram usadas como orientação. Ou seja, uma constelação é um conjunto ou
arranjo aparente de estrelas que nos auxiliam a dividir o céu em pedaços menores. Esses arranjos costumam
formar figuras. Abaixo identificamos uma das constelações:

- A constelação acima consiste numa das 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional
(UAI). No Brasil, ela tem uma importância cultural especial, uma vez que está presente na esfera azul da nossa
bandeira e no brasão de armas, dois importantes símbolos nacionais.
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Na verdade, ela é a menor em termos de área dentre todas das 88 constelações que podem ser vistas daqui
da Terra. É também uma das mais importantes constelações, principalmente para os povos do Hemisfério Sul.
Ela é formada por cinco estrelas conhecidas, principalmente, pela intensidade do brilho. São elas: Estrela de
Magalhães, Mimosa, Pálida, Rubídea e Intrometida. Na esfera azul da bandeira do Brasil, as cinco estrelas
que compõem a constelação do Cruzeiro do Sul representam os seguintes estados: Bahia (Rubídea): estrela
nº 11; Rio de Janeiro (Mimosa); estrela nº 15. Minas Gerais (Pálida): estrela nº 12. São Paulo (Magalhães):
estrela nº 14.
Espírito Santo (Intrometida): estrela nº 13.
- Estamos nos referindo à Constelação:
A) Andrômeda
B) Ursa Menor
C) Cão Maior
D) Cassiopeia
E) Cruzeiro do Sul
5. Ao observar o céu noturno, temos a sensação que o Cruzeiro do Sul e as demais estrelas e constelações
giram em torno de um Polo, e se ficarmos durante uma noite toda olhando para o céu, verificaremos que as
estrelas fazem um círculo em torno desse ponto específico, conforme mostra a figura abaixo:

Créditos da imagem: Centro de Divulgação da Astronomia - Centro de Divulgação Científica e Cultural - Universidade de São Paulo - Campus de São Carlos - Área 1.
Autoria: Tamires Cristina de Souza.

- Esse ponto se refere ao:
A) Polo Celeste Norte.
B) Polo Celeste Sul
C) Polo Celeste Nordeste.
D) Polo Celeste Centro-Oeste
E) Polo Celeste Nordeste.
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- Texto para a questão 6:

Existem, sim. O ciclo de estações do ano não acontece só na Terra. Observe a inclinação dos eixos de rotação
dos planetas do nosso Sistema Solar: aqueles onde o eixo de rotação é inclinado em relação à eclíptica
também têm ciclo de estações. E por quê? Simples: porque eles também recebem os raios solares de forma
desigual nos seus hemisférios. Já nos planetas que têm eixos verticais de rotação (como é o caso de Júpiter),
as estações não variam: eles recebem sempre a mesma quantidade de luz nos dois hemisférios durante todo
o ano, e seus dias têm a mesma duração das noites.
Disponível em: http://site.mast.br/exposicoes_hotsites/exposicao_temporaria_as_estacoes_do_ano/estacoes_planetas.html

6. Todos os planetas têm órbitas que são todos mais ou menos no mesmo plano chamado de eclíptica, mas
não têm a mesma inclinação. Este eixo de rotação não é perpendicular ao plano da órbita do planeta, mas
inclinado a um ângulo variável dependendo dos planetas (veja a imagem). Além de Júpiter, são planetas cujo
eixo de rotação é vertical em relação à eclíptica, não possuindo ciclo de estações:
A) Terra e Mercúrio.
B) Saturno e Terra.
C) Marte e Vênus.
D) Vênus e Mercúrio.
E) Vênus e Marte.
7. Nicolau Copérnico no século XVI e Galileu Galilei, um século depois, acreditavam que o planeta Terra
girava em torno do Sol, assim como outros planetas, formando o Sistema Solar.
Este estudo deu origem a uma teoria que ficou conhecida como:
A) Teoria geocêntrica.
B) Teoria heliocêntrica.
C) Teoria dos mundos.
D) Teoria evolucionista.
E) Teoria criacionista.
8. Sabe-se que a teoria mais aceita para o início do Universo é a teoria do Big Bang, que diz respeito a uma
grande explosão de um ponto muito condensado e quente com várias subpartículas. O planeta Terra é apenas
uma consequência disso, surgindo aproximadamente 9,5 bilhões de anos após a explosão comentada.
Considerando que a Terra tenha aproximadamente 4,5 bilhões de anos, qual a porcentagem que essa idade
corresponde a idade do Universo?
(Obs: Aproximação de uma casa decimal)

A) 22,1%
B) 32,1%
C) 34,4%
D) 4,5%
E) 33,1%
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9. Na série Love, Death + Robots, original Netflix, no episódio 11 da primeira temporada há uma cena em que
a personagem principal se encontra no espaço e por descuido ela acaba se desprendendo de sua aeronave.
Após esse descuido ela começa a vagar pelo o vácuo do espaço, sem ser atraída por nenhum tipo de força
gravitacional. Para se salvar ela decide então arremessar um objeto no sentido contrário ao qual ela deseja ir.
Pensando nessa, analise as alternativas abaixo e defina a que melhor condiz com a situação realizada pela
personagem.
A) Ao realizar o lançamento do objeto ela imprimi uma força para joga-lo. Consequentemente o objeto, pela
terceira lei de Kepler, irá imprimir nela uma força com mesmo módulo e direção, porém sentido contrário,
fazendo assim ela retornar à posição desejada.
B) Ao realizar o lançamento do objeto ela imprimi uma força para joga-lo. Consequentemente o objeto, pela
primeira lei de Newton, irá imprimir nela uma força com mesmo módulo e direção, porém sentido contrário,
fazendo assim ela retornar à posição desejada.
C) Ao realizar o lançamento do objeto ela imprimi uma força para joga-lo. Consequentemente o objeto, pela
terceira lei de Newton, irá imprimir nela uma força com mesmo módulo e direção, porém sentido contrário,
fazendo assim ela retornar à posição desejada.
D) Ao realizar o lançamento do objeto ela imprimi uma força para joga-lo. Consequentemente o objeto, pela
terceira lei de Kepler, irá imprimir nela uma força com mesmo módulo e sentido, porém direção contrária,
fazendo assim ela retornar à posição desejada.
E) Ao realizar o lançamento do objeto ela imprimi uma força para joga-lo. Consequentemente o objeto, pela
terceira lei de Newton, irá imprimir nela uma força com mesmo módulo e sentido, porém direção contrária,
fazendo assim ela retornar à posição desejada.
10. A constelação Cruzeiro do Sul, também chamado de Crux, mostrada na imagem a seguir, consiste numa
das 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional (UAI). De acordo com as afirmações
abaixo, marque a alternativa correta.

Cruzeiro do Sul https://brasilescola.uol.com.br/geografia/cruzeiro-sul.htm-acesso em 08 abril 2022

I. É visível no céu para habitantes do hemisfério Sul.
II. Habitantes no hemisfério Norte próximos ao equador podem observar a constelação no céu.
III. É visível no céu para todos habitantes no globo terrestre.
A) V V V
B) V E E
C) E V V
D) V V E
E) V E V
11. O fenômeno das Maré é bem conhecido por aqueles que residem em regiões litorâneas. Consiste no
movimento de subida e descida das águas do mar, mas ocorre também nas águas de lagos e de represas por
toda parte. Com relação ao fenômeno das Maré podemos afirmar que:
A) O fenômeno da maré ocorre somente devido a posição da Lua em relação a Terra.
B) O fenômeno da maré ocorre devido a posição da Lua e do Sol em relação a Terra.
C) O fenômeno da maré ocorre devido a inclinação da Terra em relação ao seu eixo de rotação.
D) O fenômeno da maré ocorre devido as estações do ano nos hemisférios Norte e Sul.
E) O fenômeno da maré ocorre de forma alternada, subindo durante o dia e descendo durante a noite.
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12. Como sabemos é difícil mensurar os parâmetros adequados para o surgimento da vida em nosso planeta.
Com tudo, muitas teorias tentaram dar uma explicação mais justa para este fenômeno que para nós é uma
questão filosófica e pertinente em vários setores da comunidade científica e não científica. A origem da vida
é explicada por várias teorias: Abiogênese, biogênese, panspermia cósmica dentre outras.

https://www.meusresumos.com/biologia/origem-da-vida-na-terra/

No processo de formação do planeta Terra a 4.6 bilhões de anos atrás os processos bioquímicos foram se
diferenciando por meio das eras geológicas. Neste tipo de ambiente primordial a Terra era dominada por
inúmeros tipos de elementos de uma química pré-biótica substancialmente limitada que não oferecia nenhum
subsídio para o surgimento da vida tal qual a conhecemos hoje. Julgue os itens abaixo e determine os
compostos químicos que faziam parte do contexto da “Terra primitiva”.
A) Gás carbônico, metano, ozônio e enxofre.
B) Amônia, Nitratos, Ozônio e vapor d’água.
C) Amônia, metano, vapor d’água.
D) Hidrogênio, ácido sulfúrico e metano.
E) Nitrato de prata, ozônio e oxigênio.
13. O Rover Perseverance pousou em Marte há um ano. Desde então, o simpático robô vem explorando a
cratera Jezero em busca de possíveis sinais deixados por seres vivos que podem ter existido no passado do
Planeta Vermelho, enquanto coleta amostras que devem ser trazidas para a Terra na próxima década, através
de uma grande campanha conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA).

Fonte - Canaltech
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O trabalho deste rover é trabalhar com a busca por vestígios de vida em marte e seu trabalho é de extrema
importância para o futuro da exploração espacial. Ele também levou um instrumento que converte dióxido de
carbono em oxigênio. Em missões espaciais, o oxigênio tem duas funções essenciais: além de fornecer um
ar respirável para a tripulação, seu armazenamento é fundamental para o fornecimento de energia usada em
lançamentos de foguetes, que podem tirar futuros astronautas da superfície do planeta. Com relação ao que
foi exposto julgue os itens em verdadeiro ou falso.
O oxigênio é o composto gasoso de maior abundancia em marte.
A transformação de dióxido de carbono em oxigênio é possível desde a década de 90.
O Rover Perseverance possui um sistema chamado MOXIE que é capaz de converter dióxido de
carbono em oxigênio.
Se houvesse oxigênio em grande quantidade seria possível lançar foguetes de marte para a Terra.
Marte já recebeu visita de uma nave tripulada e permaneceu em solo marciano por 15 dias.
Marte é rico em compostos a base de ácido sulfúrico como Vênus o que impossibilita a vida existir
em solo marciano.

- Texto para a questão 14:
Ainda sobre a Constelação de Órion, quando olhamos para ela com um binóculo, podemos identificar
a cor da estrela fria Betelgeuse (a), que é avermelhada, e da estrela quente Rígel (b), que é azulada. Observe
a imagem:

Os astrônomos classificam as estrelas pelo tamanho e pela temperatura superficial. Conforme seu tamanho,
as estrelas podem ser chamadas, por exemplo de supergigantes, gigantes brilhantes, gigantes, subgigantes,
anãs ou normais e subanãs, conforme mostra na imagem a seguir:
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Fonte: https://www.galeriadometeorito.com/2016/10/por-que-as-estrelas-tem-cores-diferentes.html

O espectro das estrelas geralmente apresenta-se como uma faixa luminosa contínua, contendo todas
as cores do arco-íris interrompidas por raias escuras. Essas raias revelam a composição química das camadas
superficiais do astro. Para obter o espectro de uma estrela, a sua radiação que chega no telescópio em forma
de luz deve ser dispersada em comprimento de onda através de um espectrógrafo (da mesma forma que a luz
branca é decomposta em várias cores ao passar por um prisma), e essa luz dispersada é então registrada,
fotograficamente ou de forma eletrônica. As estrelas possuem quase todas as cores do arco-íris, com exceção
do verde. Então por que quando contemplamos as estrelas em um céu claro e sem a luz do luar, a maioria
delas parecem ser brancas para nós?
As estrelas são classificadas por seu espectro (elementos que elas absorvem) e a sua temperatura.
Baseado em um estudo realizado pela Universidade de Harvard em 1890, a classificação espectral das estrelas
consiste em sete tipos principais de estrelas e sua ordem decresce de acordo com a temperatura. Elas são
ordenadas pelas letras: O, B, A, F, G, K e M.
Até cerca de 200 anos atrás, os cientistas realmente acreditavam que todas as estrelas fossem brancas,
mas com a evolução dos estudos, eles conseguiram verificar a influência da temperatura da superfície nas
cores das estrelas.
14. Os cientistas descobrem as características de uma estrela como temperatura, composição, rotação, brilho
e tamanho, uma vez que estas estão todas interligadas. Cada uma serve de "pista" para descobrir a outra. Nas
imagens abaixo, destacam-se algumas destas características. Observe-a se leia as informações contidas nas
mesmas.

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-os-cientistas-descobrem-as-caracteristicas-de-uma-estrela/ https://www.hipercultura.com/cores-de-estrelas/
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- Com base na leitura do texto e dados, assim como na observação das figuras acima, assinale V para as
alternativas verdadeiras e F para as falsas:
Betelgeuse, uma das estrelas estrelas pertencentes à Constelação de Órion apresenta, entre suas
características: temperatura de aproximadamente 3000 K. Portanto, esta estrela possui cor laranja, cuja
composição é de metais neutros e bandas de óxido de titânio molecular.
As estrelas cuja composição é formada por metais neutros e fracamente ionizados, com linhas de
hidrogênio de alta intensidade são as de cor azul-claro.
A estrela Rígel possui temperatura: aproximada de 20.000 K; assim ela é a Estrela mais brilhante
da constelação de Órion, cerca de 40.000 vezes mais brilhante que o Sol. Rígel está há aproximadamente 800
anos luz da Terra. Logo, podemos dizer que Rígel é de classe espectral B e cor azul-claro.
A Estrela Sírius é a mais brilhante no céu vista da Terra. Localizada na constelação do Cão Maior,
também é conhecida como estrela do cão e está há aproximadamente 8,6 anos luz da Terra. Sua temperatura
é de aproximadamente 10.000 K. Assim, pode-se afirmar que a estrela Sírius possui cor classe espectral O e
cor azul, cuja composição é de Metais neutros e bandas moleculares.
As estrelas que possuem classe espectral G possuem temperatura aproximada entre 5.000 K e
6.000 K. Como apresentam em sua composição cálcio fracamente ionizado e metais neutros, com linhas de
hidrogênio de baixa intensidade possuem a cor amarela.
Cada classe da classificação é dividida em dez subgrupos numerados de zero a nove. O Sol
pertence à classe espectral G2.
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Nota:

Visto do Prof. Representante:

GABARITO – NÍVEL 1
Dados do (a) aluno (a):
Nome completo:

Sexo:
( ) Masculino

Série que está cursando:
( ) 6º ano ( ) 7º ano ( ) 8º ano

( ) 9º ano

(

) Feminino

Data de Nascimento: ___ / ___ / ____
CPF do aluno:

Nome da escola:

QUESTÃO

ALTERNATIVA ASSINALADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sequência: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Sequência: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Declaro estar realizando esta prova no dia 12 ou 13 de maio de 2022 portando apenas lápis, borracha e
caneta.

________________________________________
Assinatura do aluno por extenso
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