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Lista de Exercícios 02 

 

Questão 1-) Utilizando o gráfico do espectro solar à esquerda, determine pela lei 
de Wien (a) a Temperatura do Sol, depois, com a lei de Stefan-Boltzman (b) 
determine o fluxo total emitido pela superfície solar. Sabendo que o raio solar é 
695.800 km, determine sua luminosidade. Considerando que Alpha Centauri A é 
uma estrela igual ao Sol e encontra-se a 1,29 parsecs (c) com quantos segundos 
de arco de paralaxe ela seria observada? (d) Converta a distância para o sistema 
internacional e determine o fluxo que seria observado na Terra. (e) Dado que a 
magnitude absoluta do Sol no filtro V é 4,83, qual seria a magnitude aparente 
observada para Alpha Centauri A. Item extra: Ambos os espectros apresentados 
são do Sol. Explique a razão das diferenças entre eles. 
 
Questão 2-)  (a) Explique o que é a 

relação massa-luminosidade, (b) como ela pode ser obtida observacionalmente e 
(c) qual é a consequência dessa relação para o tempo de vida de uma estrela. (d) 
Esboce um diagrama HR esperado para um aglomerado aberto e para um 
aglomerado globular, destacando a Sequência Principal. Explique a diferença 
entre eles e como determinar a idade de um aglomerado. 
 
Questão 3-)  Usando o gráfico ao lado direito, determine as distâncias das 
seguintes estrelas pulsantes: (a) Uma estrela do tipo RR Lyrae, que foi observada 
com magnitude aparente igual a 5,0 mag.; (b) Uma Cefeída que apresenta 
período de pulsação da ordem de 4 dias, e sua magnitude aparente é igual a 17,5 
mag. Item extra: explique o que é o ciclo solar e se ele ocorre pelo mesmo motivo 
do ciclo das pulsantes mencionadas. 

 
Questão 4-) Partindo do diagrama HR à esquerda, (a) determine a 
distância de uma estrela do tipo K0  e classe de luminosidade III que foi 
observada com magnitude aparente igual a 10 mag. (b) Sabendo que o 
índice de cor (B-V) para estrela K0 é 0,81, responda e justifique se ela é 
mais ou menos quente que uma estrela X de índice de cor (B-V) = -0,09. 
Qual estrela será mais azul? (c) Complete os dados da tabela abaixo, para 
as diferentes estrelas: 

 

 
 
 
 
 

 
Questão 5-)  Considerando uma grande massa de gás hidrogênio  
primordial, conte uma pequena história de como estrelas podem se 
formar a partir dele e sobre a evolução (do nascimento à morte) de dois 

tipos de estrelas: uma de alta massa e uma de baixa massa, explicando quais eventos justificam cada etapa. Dica: use as 
equações e relações associadas quando necessário. 
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 ; 1 pc = 3,1 × 1016  

 T(K) Tipo 

Espectral 

Magnitude 

Absoluta 

Região no 

Diagrama H-R 

(a)  A0  Anã Branca 

(b) 3840  -0.4 Gigante Vermelha 

(c)  B8 -7.1  

(d) 5940   Seqüência Principal 

max = 5500 

Å 

 

MV = 0,75 


