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1) Qual é a composição da atmosfera? E quais são as suas principais funções? 

 

2) Nosso planeta é envolto por camadas de gases e de outros componentes, que 

protegem e possibilitam a manutenção da vida. Em relação às camadas da 

atmosfera, responda às questões a seguir. 

 

a) Quais são os nomes das camadas que constituem a atmosfera? 

 

b) Qual é a camada mais próxima do planeta Terra? E qual é a mais distante? 

 

c) Em qual camada está localizada a camada de ozônio? 

 

3) Qual é a importância da camada de ozônio? 

 

4) Qual é a importância de a umidade do ar estar dentro de uma faixa ideal 

para os seres humanos de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS)? 

 

5) O tipo mais comum de poluição de um corpo hídrico é causado por 

substâncias que são decompostas por organismos vivos que podem consumir o 

oxigênio dissolvido em suas águas (substâncias biodegradáveis). 

Por outro lado, existem substâncias que resistem à biodegradação, mantendo-se 

inalteradas ao longo do processo de autodepuração. Sofrem diluição, depositam-se 

e mantêm-se ativas nos lodos do fundo dos rios. 

O esgoto doméstico contribui significativamente na degradação de um corpo 

hídrico, como o rio Tietê, hoje considerado um esgoto a céu aberto na região da 

grande São Paulo. Pode-se então contribuir para amenizar o processo de 

degradação desse rio, 

a) despejando mais substâncias biodegradáveis no esgoto. 

b) esperando que a natureza se encarregue de limpar o rio. 



c) diminuindo o consumo de produtos como xampu e detergentes. 

d) despejando mais substâncias sintéticas no esgoto. 

e) esperando que o rio se recupere até a sua foz, por decantação. 

 

6) A atmosfera recebe regularmente de fontes biológicas e vulcânicas, embora 

em quantidades muito pequenas, gases parcialmente oxidados e gases que são 

compostos de hidrogênio, carbono e nitrogênio, como apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Dois gases contribuem para a chuva ácida e dois, para o efeito estufa. São eles, 

respectivamente: 

a) CH4 e SO2; CO2 e NO. 

b) NO e SO2; CH4 e CO2. 

c) SO2 e CO2; NH3 e NO. 

d) NO e NH3; CO2 e SO2. 

e) CH4 e CO2; NH3 e SO2. 

 

7) O gás oxigênio tem papel fundamental na respiração de muitos seres vivos. 

Durante a respiração esses seres vivos consomem o gás oxigênio disponível no ar 

atmosférico e, depois, liberam o dióxido de carbono. Como é feita a reposição e 

manutenção do gás oxigênio no planeta?  

 

 

 

 

 



GABARITO 

1) A atmosfera é formada por diferentes tipos de gases, como o argônio, o 

hélio, o CO2, o oxigênio, o nitrogênio, o vapor de água, e também por poeira e 

por microrganismos. Possui como função a proteção e a manutenção da vida na 

Terra. 

2)  

a) Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 

b) A camada mais próxima é a troposfera e a mais distante é a exosfera. 

c) A camada de ozônio está localizada na estratosfera. 

 

3) A camada de ozônio é importante para a proteção dos seres vivos, pois o gás 

ozônio é o único que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, que pode causar 

problemas nocivos aos seres vivos. 

 

4) A faixa de umidade ideal é de 40% a 70%, acima deste valor máximo o ar 

fica saturado de vapor-d ’água, o que interfere no mecanismo de controle da 

temperatura corporal. Abaixo do valor mínimo pode causar complicações 

alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento das mucosas, além de dificultar 

a dispersão de poluentes. 

 

5) C 

 

6) B 

 

7) A reposição e manutenção do gás oxigênio no planeta é feita por meio da 

fotossíntese realizada por plantas e microrganismos autótrofos.  

 

 

 

 


