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6ª OLIMPÍADA GOIANA DE ASTRONOMIA (OGA 2022) 

 
PROVA NÍVEL 2 – ALUNOS DO ENSINO NÉDIO 

 
 

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 4h e 30 min; 

 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 
 
 
 

1. 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: 
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- 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. 
 

 
 

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 
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2. 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. 
 
- Texto para a Questão 3: 
 

Três Marias: mitologia das estrelas, origem e significado 
As Três Marias fazem parte da Constelação de Órion, que são estrelas visíveis a olho nu durante o verão no 

Hemisfério Norte e Sul. 
Você já viu três estrelas juntinhas no céu à 

noite? Pois é, elas são as Três Marias. Alinhadas, 
azuis e brilhantes, são visíveis a olho nu durante o 
verão e estão localizadas, aproximadamente, a 
1500 anos-luz da Terra. Em síntese, podem ser 
vistas no hemisfério Norte ou Sul, no meio do mês 
de dezembro. De fato, elas se tornaram famosas 
por causa do trio radiante no céu. É impossível não 
notar, não é mesmo? 

Em geral, os cientistas chamam as Três 
Marias de asterismo, uma formação específica de 
um conjunto de estrelas no céu. Além disso, elas 
fazem parte da Constelação de Órion ou Cinturão 
de Órion, nomes derivados da mitologia grega. 

Mitologia das estrelas 
A lenda das Três Marias conta que Órion era 

um gigante caçador, filho de Poseidon. O jovem 
ganhou um dom de seu pai – andar pelas 
profundezas ou superfícies do mar. Ao passo que, 
se apaixonou por Mérope, filha de Eunápio, rei de 
Quios. Assim, ele pediu a mulher em casamento. 

No entanto, o pai dela somente aceitaria o pedido com uma condição: Órion deveria matar as feras que 
ameaçavam a ilha. 

Então, Órion conseguiu cumprir o prometido. Mesmo assim, Eunápio voltou atrás e não aceitou o 
casamento. Inesperadamente, o jovem ficou decepcionado e violentou Mérope dentro do quarto da moça. Por 
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conseguinte, Eunápio embebedou Órion e furou os olhos do rapaz. Órion foi até a morada do sol, ainda cego. 
Neste lugar, encontrou um deus que restabeleceu sua visão com os raios solares. 

Ao ser atacado, o jovem caçador fugiu pelas profundezas do mar. Dessa forma, Apolo partiu para o 
segundo plano, chamou sua irmã Ártemis para atingir um ponto escuro que se movia nas águas do mar. 
Achando que se travava de um desafio bobo, ela acertou a cabeça de Órion com um dardo, sem saber que 
era ele. Por fim, quando se deu conta de que havia matado Órion, o colocou entre as estrelas, juntamente com 
Sirius, o cão do caçador. Dessa forma, se tornaram uma constelação no céu. 

Disponível em: https://conhecimentocientifico.com/tres-marias-estrelas/ Acesso em 24 mar. 2022. 

 
3. Para a Astronomia, diz-se que as Três Marias são um asterismo, um grupo de estrelas que se destaca 
dentro de uma constelação já existente. Há vários asterismos famosos, como as Plêiades (também chamado 
Setestrelo ou Sete Irmãs) que se apertam num cantinho da constelação de Touro. Existem diversos 
significados à respeito das Três Marias, além da mitologia de Órion. Entre estas, podemos destacar: 1) Três 
mulheres: A crença cristã diz que as Três Marias são as mulheres que visitaram o túmulo de Jesus na 
ressurreição; 2) 3 Reis Magos: as estrelas seriam Gaspar, Melquior e Baltasar que seguiram o caminho de 
Belém no nascimento de Jesus; 3) Símbolo da fertilidade: Os índios guaranis acreditam que as três Marias são 
o Joykexo, que significa fertilidade. As três estrelas alinhadas que formam assim as “Três Marias” foram 
batizadas com nomes árabes e na ordem em que aparecem (de Oeste para Leste) os nomes significam 
respectivamente o cinto, a pérola e a corda (ou faixa), cujos elementos formam o cinturão que o caçador Órion 
usava. Observe as imagens abaixo: 
 

         
Fonte: https://i.pinimg.com/originals/6f/72/07/6f72071e5ed5daea98fb7e4eafedd3f1.jpg 

 
- Considerando o texto que você leu e as imagens, os três nomes árabes dados às Três Marias (sentido Oeste 
para Leste) que irão formar o cinturão de Órion conforme são identificadas na segunda imagem pelos números 
1, 2 e 3 são, respectivamente as estrelas: 
 
A) Betelgeuse, Rigel e Mintaka. 
B) Alnilam, Rigel e Alnitak. 
C) Alnitak, Alnilam e Mintaka,  
D) Mintaka, Rigel e Belatrix. 
E) Saiph, Alnilan e Betelgeuse. 
 
4. A velocidade orbital de um satélite em equilíbrio, seja ele artificial ou natural, é dada pela equação a seguir: 

 
Na equação mostrada acima, v é a velocidade do satélite em m/s, G é a Constante de Gravitação 
Universal, M é a massa do planeta e r é o raio da órbita do satélite.  

https://conhecimentocientifico.com/tres-marias-estrelas/
https://i.pinimg.com/originals/6f/72/07/6f72071e5ed5daea98fb7e4eafedd3f1.jpg
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-velocidade-orbital-satelites.htm
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- Considere que um determinado satélite artificial se encontra em equilíbrio em uma órbita circular em torno do 
planeta Terra. Triplicando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio r de sua órbita: 
 
A) aumente para 2r. 
B) diminua para r/6. 
C) diminua 1/3 de sua parte. 
D) permaneça inalterada. 
E) aumente para 9r. 
 
5. Considere que o raio médio orbital de Netuno seja aproximadamente 3,15 vezes maior que o raio de 
Saturno. Além disso, considere que o período de revolução de Saturno seja de 30 anos. Dessa forma, 
descubra o período de revolução de Netuno em anos e assinale a alternativa aproximada. 

Considere √3,15 = 1,77 

A) 130 
B) 157 
C) 178 
D) 167 
E) 142  
 
6. 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. 

 

7. Perdidos no Espaço, série da Netflix lançada em 2018, é o primeiro remake bem-sucedido do original de 
1965. No enredo desta nova série, a família Robinson deseja chegar a Alfa Centauro, uma estrela da 
constelação do Centauro, a qual possui um exoplaneta em zona habitável que a orbita. Alfa Centauro é o 
sistema estrelar mais próximo do Sistema Solar, e está a cerca de 4,4 anos-luz de nós. Supondo que a Júpiter 

2, a nave dos Robinson, consiga alcançar uma velocidade máxima de 
1

2000
 da velocidade da luz, quanto tempo, 

em anos, que a família Robinson gastariam para chegar a Alfa Centauro? 

 
Fonte da imagem: https://cabanadoleitor.com.br/perdidos-no-espaco-netflix-divulga-teaser-da-terceira-e-ultima-temporada-da-serie/ 

A) 100 anos 
B) 500 anos 
C) 2 000 anos 
D) 5 500 anos 
E) 8 800 anos 
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8. Na madrugada do dia 19 de novembro de 2021 ocorreu o eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos. A 

longa duração do eclipse se deve à mecânica orbital. Neste dia a Lua estava quase que no ponto mais distante 

da Terra em sua órbita, chamado Apogeu, e também se movendo com a menor velocidade. Levando-se em 

consideração que o eclipse durou aproximadamente 3 horas e meia e que o cone de sombra percorrido pela 

lua tenha uma vez e meia o seu tamanho, determine a velocidade média com que a lua se movimentou durante 

o eclipse. 
Atenção: Para efeito dos cálculos, adote o raio do disco lunar como 1.740 km. 

A) 𝑣𝑚 ≈ 1242 𝑘𝑚 ℎ⁄  

B) 𝑣𝑚 ≈ 2485 𝑘𝑚 ℎ⁄  

C) 𝑣𝑚 ≈ 3728 𝑘𝑚 ℎ⁄  

D) 𝑣𝑚 ≈ 4970 𝑘𝑚 ℎ⁄   
 

E) 𝑣𝑚 ≈ 7455 𝑘𝑚 ℎ⁄  

 

9. Observe as imagens a seguir: 

 

 
 
A quantidade de radiação solar resulta:  
 
A) nas estações do ano.     
B) no eclipse solar.     
C) no movimento de translação.     
D) no movimento de rotação.     
E) no efeito estufa.     
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10. Os satélites geoestacionários realizam MCU (Movimento Circular Uniforme) geossíncrona, com um 
período orbital igual ao período de rotação da Terra. Esses satélites retornam à mesma posição no céu após 
cada dia sideral e, ao longo de um dia, traça um caminho no céu que é tipicamente alguma forma de analema. 
Isso é obtido quando o satélite está a uma altura de 36000 km em relação a um ponto na superfície e com 
uma determinada velocidade tangencial. Se esse ponto situado na superfície, na Linha do Equador, apresenta 
uma velocidade tangencial de módulo igual a 1600 km/h, qual o módulo da velocidade tangencial de um 
satélite geoestacionário em km/h? 

Atenção: Utilize 3.π    

 
A) 9000    
B) 10600    
C) 18000    
D) 21200    
E) N.D.A. (nenhuma das alternativas anteriores). 
 
11. Um planeta fictício tem dois satélites naturais, na qual chamaremos de A e B, em diferentes órbitas 
circulares. Sabendo que A orbita a uma distância Ar do centro do planeta com um período de translação T e 

que a distância média da órbita de B é Br ,qual é a velocidade orbital Bv de B em torno do planeta?  

a) 
3
A

B

r2

T r

π
    

b) A
B

4 1
r

T r

π
    

c) A
B

2 1
r

T r

π
    

d) 
3
A

B

r4

T r

π
    

e) 3
A

B

4
r

T r

π


    

 
- TEXTO PARA A QUESTÃO 12  
 
A NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno: a missão 
Dragonfly. Titã é a única lua do Sistema Solar que possui uma atmosfera significativa, onde haveria condições teóricas 
de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone porque a atmosfera de Titã é 
bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua. 
 

(“NASA lançará drone para procurar sinais de vida na lua Titã”. www.inovacaotecnologica.com.br, 28.06.2019. Adaptado.) 

  
12. Sejam Tm  e Lm  massas de Titã e da Lua, respectivamente, e Td  e Ld  os diâmetros de Titã e da Lua, 

respectivamente, conforme a imagem a seguir. 
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Considere que T Lm 1,8 m ,   T Ld 1,5 d  e que esses dois satélites naturais sejam perfeitamente esféricos. Adotando-

se a aceleração da gravidade na superfície da Lua igual a 21,6 m s ,  a aceleração da gravidade na superfície de Titã é, 

aproximadamente: 

 

A) 20,3 m s .     

B) 20,5 m s .     

C) 21,3 m s .     

D) 20,8 m s .     

E) 21,0 m s .     

 

13. Com base em seu conhecimento astronômico, sobre orientação, localização no globo e outros 
aspectos geográficos e astronômicos, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 

 

 Os pontos 1 e 8 situam-se em área de média latitude, onde predominam climas subtropicais 
e temperados, que se caracterizam, de modo geral, por apresentarem pequena amplitude térmica 
anual e estações do ano bem definidas. 
 

 Um voo em linha reta entre os pontos 1 e 6, passando pelo 5, seguiria sempre em direção 
noroeste, atravessando diferentes paisagens climatobotânicas do Continente Americano, como o 
cerrado brasileiro, a Floresta Amazônica, as pradarias centrais dos Estados Unidos e as florestas de 
coníferas do Canadá. 
 

 Viajando de 1 para 2 no mês de julho, um turista deverá carregar roupas leves em sua 
bagagem: nessa época do ano inicia-se o solstício; os raios solares incidem na altura do Trópico de 
Câncer, ocasionando dias mais longos e noites mais curtas no Hemisfério Norte. 
 

 O ponto 7 está em latitude de 60  norte e longitude de 120  oriental. Partindo de 7 em 
direção a 3, e em seguida em direção a 4, iriamos nos deslocar, respectivamente, nas direções 
sudoeste e sudeste. 
   

 O ponto 7 está separado da Linha Internacional de Mudança de Data (LID) por apenas 40  
de longitude. Quando em 3 forem 22 horas de uma sexta-feira, em 7 serão 8 horas da manhã de 
sábado. 
 

 As áreas de média latitude encontram-se entre 23 S 66 S    e 23 N 66 N    e, portanto, os 

pontos 1 e 8 estando a 20 S,  encontram-se em áreas de baixa latitude. 
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- 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:  

 
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. 

https://www.galeriadometeorito.com/2016/10/por-que-as-estrelas-tem-cores-diferentes.html
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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/  

 
- 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. 

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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GABARITO – NÍVEL 2  
  

Dados do (a) aluno (a):  

Nome completo:  
  

Sexo:  

(    ) Masculino         (    ) Feminino  

  

Série que está cursando:  

(   ) 1ª Série               (   ) 2ª Série               (   ) 3ª Série 
 

 
Data de Nascimento: ___ / ___ / ____ 

Nome da escola: CPF do aluno: 

  

  

QUESTÃO  ALTERNATIVA ASSINALADA  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

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

14  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  

  

Nota:  

  

 

Visto do Prof. Representante: 

 

   


