
Tópico: Uma breve história do Universo e Uma breve história do Tempo
- O que é o redshift?
- Por que concluímos que o Universo está em expansão?
- O que é um ano-luz? Um minuto-luz? Uma hora-luz?
- Quais são as dimensões típicas: do Sistema Solar,  Distância à estrela mais próxima, Via

Láctea, Aglomerados de Galáxias?
- Qual é a idade do Universo?
- Por que dizemos que olhando longe no Universo olhamos o passado?
- Qual o princípio do modelo do Big Bang Quente (E=mc2)?
- Quais foram as primeiras partículas formadas no Universo? Como se formaram?
- Quando se formaram os primeiros núcleos atômicos e qual são eles? Por que não se

formaram núcleos mais pesados?
- Quando se formaram os primeiros átomos no Universo e quais são eles?
- Quais são os valores aproximados do raio da Terra, do Sistema Solar, da Galáxia, do

Aglomerado Local, do Super-aglomerado Local e do Universo?
- Quais são as distâncias aproximadas do Sol, da estrela mais próxima (qual é ela?), do centro

da Via Láctea, das Nuvens de Magalhães, da galáxia Andrômeda, do centro do Aglomerado
de Virgem?

- Quais são métodos usados para determinação das distâncias acima?
- Como se determina a estrutura em grande escala do Universo?
- O que são lentes gravitacionais?
- O que é a radiação de fundo de micro-ondas?
- Quais são os constituintes do Universo e suas proporções?
- Qual é o limite observável do Universo?
- Qual é a idade do Universo?
- Por que dizemos que quando olhamos longe no Universo podemos dizer que estamos

olhando o passado do Universo?
- O que é a radiação de fundo do Universo?
- O que é a “era da escuridão”?
- Qual o redshift e distância da galáxia mais distante? E do Quasar mais distante?
- O que é um Quasar?
- Quais são os constituintes do Universo e suas proporções aproximadas?
- O que é matéria escura?
- O que é energia escura?
- Qual será o futuro do Universo?

Tópico: Gerando e entendendo o céu visível em cada lugar

- O GPS que usa triangulações com sinais de satélites para determinar coordenadas
geográficas está matando a astronomia de posição e a astronomia esférica?

- Quais os 3 principais movimentos reais da Terra e quais seus efeitos aparentes na
esfera celeste?

- Um observador olha a esfera celeste de um dado local da Terrra. Qual os elementos
(retas, pontos, círculos, etc) relacionados à esfera que são fundamentais para os
sistemas de coordenadas:

1. Equatorial celeste
2. Equatorial terrestre
3. Horizontal

- Monte uma figura para cada sistema com os elementos da questão anterior, para um
observador em Porto Alegre e colocando o zênite verticalmente para quem olha seu
desenho. Qual coordenada geográfica foi fundamental para tal orientação?



- O que são a eclíptica, os equinócios e os solstícios? O que determinam no nosso
dia-a-dia?

- Se você sofrer abdução por alienígenas e for abandonado em um planeta
desconhecido, como poderá estabelecer sua latitude para informá-la aos heróis do
resgate? Qual o problema de estabelecer a longitude?

- Usando um planetário virtual, verifique quantos dias por ano o Sol passa na
constelação de seu signo (verifique se coincidem com as datas no horóscopo de seu
jornal preferido). Qual a décima terceira constelação percorrida pelo Sol ao longo do
ano (além daquelas do zodíaco astrológico)?

Tópico: Novas descobertas sobre o Sistema Solar

- O que precipitou em 2006 em Praga na reunião da União Astronômina Internacional
a reclassificação dos planetas em planetas e planetas anões?

- Aplicar as regras sobre a distinção física de planetas e planetas anões ao caso da
Terra e sua Lua, essencialmente na mesma órbita.

- A aula mostra imagens impactantes feitas por sondas ´´aterrisadas´´ no solo de
Titan, satélite de Saturno. Qual a composição química do solo, atmosfera e pedras
vistas nestas imagens. Complementar com a Wikipedia, se necessário.

- Em Junho e Julho de 2015 tivemos passagens rasantes de sondas em Ceres e
Plutão, produzindo imagens de tirar o fôlego da superficie em alta resolução.
Descreva o que foi visto e a composição química naqueles ambientes. Utilizar a Wiki
para complementar, se necessário.

- Na aula foi discutida a questão das crateras na superfície de planetas e satélites. Por
que a Terra praticamente não tem crateras?

- Na aula foi bastante discutido o efeito das marés sobre satélites de planetas. Qual o
efeito, por exemplo, sobre Encelado e Io?

- Indique os dois elementos químicos mais abundantes do Sistema Solar.
- Dê o nome de pelo menos três sondas de exploração do Sistema Solar e diga quais

os principais objetos visitados/estudados por cada uma.
- Qual a sonda e ano em que se deu o primeiro pouso suave e bem sucedido na

superfície de um planeta do Sistema Solar?
- Qual a sonda e ano em que se deu o primeiro pouso suave e bem sucedido na

superfície da Lua?
- Liste em ordem decrescente de tamanho os 3 maiores satélites naturais (luas) do

Sistema Solar.
-

Tópico: Astronomia nas Culturas e Relações Étnico-Raciais e de Gênero nas Ciências.

1. Para você, qual é o principal objetivo da Astronomia Moderna e Contemporânea e como ela se
relaciona com outras ciências e tecnologias?
2. Que são, para você, Cosmologias Racializadas?
3. Como você define a Astronomia nas Culturas?
4. Que diz a Lei 10.639/2003?
5. Que diz a Lei 11.645/2008?
6. Dê exemplos de indicadores que materializam desigualdades sociais, raciais e de gênero na
Astronomia e nas Ciências.
7. Quais são os principais marcadores sociais da diferença para entendermos as relações sociais,
culturais e científicas no Brasil do século 21?
8. Defina:
a) Racismo.



b) Negritude.
c) Branquitude.
d) Gênero.
9. De que forma você conectaria "Astronomia, enquanto ciência e tecnologia" a "relações
étnico-raciais e de gênero"?
10. Dê exemplos sobre como a Astronomia se expressa por meio das matrizes culturais africanas,
afro-brasileiras, indígenas e europeias.

Tópico: Planetas fora do Sistema Solar e vida fora da terra

Assinale V ou F
------------
() Planetas extrassolares ou exoplanetas são planetas que orbitam
qualquer estrela que não seja o Sol.

() Planetas extrassolares ou exoplanetas são planetas que orbitam ao
redor do Sol.

--------------
() A idéia de que outras estrelas podem possuir planetas orbitando ao
seu redor não é recente. No século XIX foram feitas as primeiras
tentativas de detecção de planetas orbitando estrelas, mas as
primeiras detecções só ocorreram no final do século XX, durante a
década de 1990, com a utilização de técnicas indiretas de detecção. A
principal razão é que o brilho dos planetas é extremamente fraco
quando comparado com o brilho da estrela central, de tal modo que são
difícieis de serem observados diretamente.

() A idéia de que outras estrelas podem possuir planetas orbitando ao
seu redor não é recente. No século XIX foram feitas as primeiras
tentativas de detecção de planetas orbitando estrelas, mas as
primeiras detecções só ocorreram no final do século XX, durante a
década de 1990, com a utilização de técnicas indiretas de detecção. A
principal razão é que planetas não brilham porque não têm luz própria,
por isto não podem ser observados diretamente.
--------------

() A técnica de astrometria é uma técnica de detecção indireta
exoplanetas, baseada no movimento "bamboleio" da estrela causado pela
presença do exoplaneta. O bamboleio ocorre porque tanto a estrela,
quanto o planeta, movimentam-se ao redor do centro de massa do
sistema. Assim, mesmo que a observação direta do exoplaneta não seja
possível, as variações na posição  da estrela podem indicar sua
presença. A detecção por astrometria é mais eficiente quando o plano
orbital é aproximadamente perpendicular com a linha de visada.

() A técnica de astrometria é uma técnica de detecção direta de
exoplanetas, baseada na observação do movimento do exoplaneta ao redor
da estrela. Na astrometria, mede-se as variações na posição de um
astro brilhante. Se o movimento se der ao redor de uma estrela,
conclui-se que seja um planeta. Por ser uma técnica simples, a
astrometria é amplamente empregada, sendo responsável pela maior parte
das descobertas de exoplanetas.

--------------



() A técnica de velocidades radiais é uma técnica de detecção indireta
de  exoplanetas, baseada no movimento "bamboleio" da estrela causado
pela presença do exoplaneta. O bamboleio ocorre porque tanto a
estrela, quanto o planeta, movimentam-se ao redor do centro de massa
do sistema. O movimento de bamboleio da estrela é evidenciado, não
pela observação de variações na posição da estrela ao longo do tempo,
mas pelas variações na velocidade da estrela na direção da linha de
visada, medidas por efeito Doppler. A detecção através desta técnica
exige que o plano orbital esteja aproximadamente linhado com a linha
de visada.

() A técnica de velocidades radiais é uma técnica de detecção indireta
de exoplanetas, na qual a variação temporal na velocidade do planeta é
medida por efeito Doppler. A detecção por esta técnica exige que o
plano orbital seja aproximadamente perpendicular à linha de visada.

---------------

() Planetas se formam junto com a estrela central, dentro de um disco
de gás e poeira, mas também podem ser formados após a violenta
explosão de uma estrela massiva (supernovas) a partir do material
estelar ejetado para o exterior. Já foram descobertos exoplanetas
orbitando pulsares, resultantes de exposões de estrelas deste tipo.

---------------

() A técnica de trânsitos planetários é uma técnica de detecção
INDIRETA de exoplanetas. Se o plano orbital do planeta está
aproximadamente alinhado com a linha de visada, em algum momento o
planeta passará na frente da estrela. Embora não seja possível
observar este movimento de trânsito diretamente, o planeta, por ser
opaco, obstrui uma fração da luz da estrela. Assim, se o fluxo de luz
da estrela for medido ao longo do tempo, uma queda na medida do fluxo,
indica a ocorrência de um trânsito planetários. Esta técnica é
responsável pela maior parte das descobertas de exoplanetas porque, em
geral, envolve a obsrevação de milhares de estrelas ao mesmo tempo, o
que pode ser feito com telescópios espaciais.

() A técnica de trânsitos planetários é uma técnica de detecção DIRETA
de exoplanetas. Como o exoplaneta é um corpo ocaco, será observado
como um pequeno ponto escuro transitando à   da estrela. Como isso
exige que o plano orbital esteja aproximadamente alinhado com a linha
de visada, poucos exoplaneta foram descobertos através desta técnica.

---------------

() A técnica de microlentes gravitacionais é uma técnica de detecção
INDIRETA de exoplanetas, baseada na Teoria da Relatividade Geral de
Einstein. As estrelas, em seu movimento próprio, em algum momento
cruzam a linha de visada de uma estrela distante. Como a massa da
estrela deforma o espaço-tempo, os raios de luz da estrela distante
são afetados e, dependendo de certas condições, podem convergir na
direção da Terra. Assim, raios de luz que normalmente não chegariam à
Terra passam a convergir na direção da Terra, causando um aumento no
brilho da estrela de fundo. Este efeito dura alguns dias, enquanto a
estrela estiver cruzando a linha de visada. Se a estrela possuir um
exoplaneta orbitando ao seu redor, o exoplaneta também causará um
efeito similar, em menor escala, permitindo sua detecção.



() A técnica de microlentes gravitacionais é uma técnica de detecção
DIRETA de exoplanetas que utiliza dispositivos óticos acoplados à
telescópios espaciais, contendo microlentes.

----------------

() A observação DIRETA de exoplanetas é possível sob certas condições.
Por exemplo, no caso de estrelas pouco massivas que, por serem pouco
luminosas, não 'ofuscam' o brilho do exoplaneta.

() A observação DIRETA de exoplanetas ainda não é possível. Apenas
detecções indiretas são possíveis.

-----------------

() Já foram detectados um grande número de exoplanetas (mais de 3500),
incluindo um grande número de sistemas planetários com múltiplos
planetas. Embora a maior parte dos exoplanetas descobertos sejam
planetas gigantes, alguns planetas rochosos, "Terras" e "Superterras",
também já forma descobertos.

() Embora já tenham sido descobertos alguns exoplanetas, todos são
gigantes gasosos. Nenhum planeta rochos, Terra ou Superterra, foi
descoberto até agora.

- No que consiste a Hipótese de Oparin-Haldane ?

- Descreva o Experimento de Miller-Urey.
(Faça um desenho do equipamento para  complementar sua resposta)

- Existem evidências da química da vida fora da Terra?

- A idade da Terra é estimada em 4,54 bilhões de anos. Partindo o
iníco da formação da Terra, quanto tempo transcorreu até:
(a) o surgimento das primeiras formas de vida;
(b) o surgimento dos primeiros organismos multicelulares;
(c) o surgimento do homem.

- O que são extremófilos?
- Defina o que é Zona Habitável.

- É possível a existência de água líquida em locais fora da Zona
Habitável da estrela?

- No Sistema Solar, quais são os locais mais promissores quanto à
habitabilidade?

- Como se pode procurar por evidências de atividade biológica em exoplanetas?

- O que é a Equação de Drake?

- O que significa S.E.T.I. ?

Tópico: Telescópios e observações astronômicas

1) Indique quais são os elementos comuns a qualquer observação astronômica, independente do uso



de telescópio.

2) Quanto à superfície coletora da luz, quais os dois tipos de telescópios ópticos existentes? Liste
também o nome de pelo menos três tipos de foco de telescópios.

3) Descreva os dois tipos de montagem de telescópio, explicando como eles se movem em cada
caso.

4) Seja uma observação com um telescópio de distância focal F=2m=2000mm e com uma ocular de
distância focal f=40mm. Qual a magnificação da imagem observada nesse caso.

5) Seja o telescópio+ocular da questão anterior. Suponha agora que um outro sistema
telescópio+ocular resulte numa magnificação de 100x. É possível dizer qual dos dois sistemas
permite observar fontes mais tênues? Explique a resposta.

6) Indique uma fonte astronômica que é tipicamente observada em cada uma das seguintes faixas do
espectro eletromagnético: 1) Ultravioleta; 2) Infravermelho; 3) Rádio.

7) Se uma onda gravitacional altera o comprimento de uma haste em 1/1020, qual deve ser o
comprimento dessa haste para que a onda gravitacional gere uma variação de seu comprimento em
1micrômetro = 10-6 m?

Tópico: História da Astronomia e avanços tecnológicos proporcionados pela astronomia

Tópico: Formação e evolução estelar

- Como as estrelas se distribuem em termos de massa e luminosidade?
- De que forma as estrelas mantêm seu equilíbrio?
- Descreva de forma resumida o processo de formação de estrelas.
- Descreva de forma resumida o processo de evolução de estrelas.
- Qual a fonte de energia do Sol?
- Qual dos parâmetros físicos abaixo tem um papel principal na determinação do

estágio evolutivo final de uma estrela?
- O que o Sol se tornará quando não sustentar mais reações de fusão nuclear?
- O que é um pulsar?
- O que é um buraco negro?
- O que é uma anã marrom?
- O que é uma anã branca?
- Qual o nome do período de tempo onde a estrela passa em torno de 90% do tempo

de sua vida, convertendo Hidrogênio em Hélio?

Tópico: Aglomerados de estrelas



- Quais os tipos de aglomerados estelares?
- Quais as características de cada um dos tipos?
- Que tipo de informação podemos obter do estudo de aglomerados?
- Que propriedades têm as estrelas que nascem em algomerados?
- De que forma podemos estimar a idade de aglomerados estelares?

Tópico: A Via Láctea, a nossa galáxia

Explique porque os povos da antiguidade não tinham a mesma concepção do que é a nossa Galáxia,
apesar de já conhecerem a “Via-Láctea”.
O que são variáveis Cefeidas e como podem ser usadas para estimar distâncias?
Quais os principais tipos morfológicos de galáxias?
Quais os dois principais componentes de nossa Galáxia e também das demais galáxias espirais?
Como se movimentam as estrelas que pertencem ao disco da nossa Galáxia?
Quais os dois tipos de aglomerados estelares que existem na Galáxia? Descreva suas principais
características.
Descreva com suas palavras como sabemos que há matéria escura na nossa Galáxia. Para ajudar:
descreva primeiro o que ´e a curva de rotação e qual a sua forma.
O que é o meio interestelar, quais os seus dois principais componentes e qual o seu papel na
formação de novas estrelas?
Como classificar a Terra, os demais planetas e os corpos menores (cometas, asteróides, etc) no
contexto da composição da nossa Galáxia?

Tópico: Galáxias, Buracos Negros supermassivos e atividade nuclear.

- Descreva as características da Via Láctea e de Andrômeda.
- Compare galáxias massivas, com galáxias de baixa massa quanto a sua formação estelar.
- Disserte sobre o grande debate que ocorreu em 1920 na Academia Nacional de Ciências dos

Estados Unidos entre Harlow Shapley e Heber Curtis e a descoberta das galáxias.
- Como é a formação estelar nas galáxias ao longo da idade do Universo?
- O que são galáxias ativas dentro do paradigma atual? Qual a diferença entre uma galáxia

ativa e uma não ativa? O que são Quasares, galáxias Seyfert e rádio-galáxias?
- Qual é a origem da energia emitida pelo núcleo de uma galáxia ativa?
- Qual a diferença entre buracos negros supermassivos e os estelares? Onde eles se

encontram? Qual é sua origem?
- Como podemos determinar a massa de um buraco negro supermassivo?
- Qual é o buraco negro supermassivo cuja massa está melhor determinada no Universo? Por

que?
- Quais são as massas típicas de buracos negros supermassivos?
- O que é o horizonte de eventos? Qual seria o raio do horizonte de eventos de um buraco

negro de massa igual à do Sol? E com massa de um milhão de vezes a massa do Sol?

Tópico:  Aglomerados de Galáxias

- Explorando o Universo Aglomerados de galáxias
- Qual é o nome do sistema de galáxias do qual a via láctea faz parte?
- No que grupos e aglomerados de galáxias diferem?
- O que são superaglomerados de galáxias? Eles são estruturas gravitacionalmente ligadas?
- Quais as principais técnicas  para estimar a massa dos aglomerados de galáxias ?
- O que é o meio intra-aglomerado ?
- O que é matéria escura ?

Tópico: O Universo em Grande Escala e Cosmologia Observacional.

- O que é a teoria do Big Bang?



- Quais as previsões teóricas básicas da teoria do Big Bang, que foram comprovadas?
- O que é a radiação cósmica de fundo em microondas?
- O que é a nucleossíntese primordial e a idade do universo quando ocorreu esse

processo?
- O que é energia escura ?
- O que é a época de recombinação do Universo ?
- Quais são os constituintes do universo, e as suas proporções?
- Qual a principal evidência observacional para energia escura ?

Tópico: Formação e evolução de galáxias

- Disserte sobre o cenário de formação hierárquica de galáxias. Em especial, como se dá a
formação de galáxias massivas?

- O que pode explicar o aumento da fração de galáxias elípticas e lenticulares em
- aglomerados de galáxias?
- O que são correntes de resfriamento? Por que raramente são observadas?
-


