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Questão 1 – No diagrama de Hertzprung Russel temos a luminosidade e a 

temperatura da superfície da estrela representados nos eixos vertical e 

horizontal, respectivamente. Olhando para esse diagrama, explique como é 

possível enxergar a estrela Alpha Centauri durante a noite, mas não é 

possível perceber a estrela de Barnard a olho nu (sabendo que as duas 

estão praticamente à mesma distância, astronomicamente). 

Questão 2 – Olhando para o céu durante a noite somos capazes de 

enxergar as estrelas Rigel (azul, na constelação de Órion), Pollux 

(alaranjada, constelação de Gêmeos) e Deneb (branco-esverdeada, 

constelação de Cisne). Qual dessas estrelas tem superfície mais quente? 

Questão 3 - Kepler 186 f é considerado o exoplaneta (planeta fora do 

sistema Solar) mais parecido com a Terra, mas ele orbita uma anã 
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vermelha. Para ter temperatura semelhante à da Terra, ele deve estar mais 

próximo de sua estrela do que a Terra do Sol? 

Questão 4 - Segundo os modelos de evolução estelar, daqui a cerca de 1,1 

bilhão de anos o brilho do Sol aumentará em cerca de 10%, que causará a 

elevação da temperatura aqui na Terra, aumentando o vapor de água na 

atmosfera. O problema é que o vapor de água causa o efeito estufa. Daqui 

a 3,5 bilhões de anos, o brilho do Sol já será cerca de 40% maior do que o 

atual, e o calor será tão forte que os oceanos secarão completamente, 

multiplicando o efeito estufa. Neste momento o Sol já será uma gigante 

vermelha. 

De acordo com o texto acima o que ocorrerá com a temperatura da 

superfície do Sol e com seu tamanho? 

 

 

 

Use o gráfico acima (onde todos os valores estão em reais), que mostra a 

relação entre o lucro de uma empresa e o preço de venda de seu único 

produto, para responder as questões de 5 a 7: 

Questão 5 – Qual deve ser, aproximadamente, o preço de venda para que o 

lucro seja máximo? 

Questão 6 – Qual é o máximo valor possível para o lucro nessa empresa? 

Questão 7 – Para quais preços de venda o lucro da empresa fica em 50 mil 

reais? 
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GABARITO 

1 – A estrela Alpha Centauri possui luminosidade muito maior que a estrela de Barnard por 

isso é muito mais fácil enxerga-la.  

2 – Observando as cores indicadas no diagrama HR a estrela Rigel possui maior temperatura de 

superfície do que as outras. 

3 – Ao observar o diagrama vemos que as estrelas anãs vermelhas são mais frias e menos 

luminosas que o Sol, logo para que o planeta tenha temperatura equiparável à da Terra ele 

deve estar muito mais próximo de sua estrela. 

4 – O Sol atualmente é uma estrela da sequência principal de cor amarela. O texto diz que ele 

se tornará uma gigante vermelha, logo seu tamanho aumentará e sua superfície esfriará. 

5 – Observando o ponto mais alto do gráfico, vemos que ele é obtido com preço de venda de 

aproximadamente 260 reais. 

6 – O maior lucro possível é de aproximadamente 58 mil reais. 

7 – O lucro de 50 mil reais pode ser obtido com preços de venda de 180 reais e de 340 reais. 

 

 

 

 


