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Nós estudamos os movimentos da Terra.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Camadas da Atmosfera. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre camadas secundárias da atmosfera.

ROTEIRO DA AULA
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ATMOSFERAATMOSFERA
A palavra ‘atmosfera’ significa esfera de ar e dá  nome à camada formada por 

diversos gases e vapor de  água que envolve o Planeta Terra.

Imagem: NASA / Domínio Público
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ATMOSFERAATMOSFERA
A Atmosfera é responsável pela formação dos  ventos, das nuvens e também das 

chuvas.

Imagem: Adithya R / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0  
Unported
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CAMADAS DA ATMOSFERACAMADAS DA ATMOSFERA
As camadas que formam a Atmosfera são:

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

MESOSFERA

IONOSFERA

EXOSFERA
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TROPOSFERATROPOSFERA
É a camada da Atmosfera que está em contato com  a superfície terrestre; é nela 

que encontramos o ar que  respiramos.

Imagem: Espresso Addict / Creative Commons Attribution-  ShareAlike 2.0 
license
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TROPOSFERATROPOSFERA
É a camada mais baixa da atmosfera com altitude  de cerca de 15 km.

Im
ag

em
: 

40
28

m
dk

09
 / 

C
re

at
iv

e 
C

o
m

m
on

s 
A

ttr
ib

ut
io

n-
S

ha
re

  
A

lik
e 

3.
0 

U
np

or
te

d



9

TROPOSFERATROPOSFERA
É nessa camada onde ocorrem nuvens, ventos,  chuvas, raios e furacões.
É na Troposfera que encontramos o oxigênio necessário sobrevivência de 

animais e plantas na Terra.`

Imagem: Korisos / Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported

Imagem: Chris Hartford from London, UK / Creative
Commons Attribution 2.0  Generic
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ESTRATOSFERAESTRATOSFERA
Nessa camada quase não há presença de vapor de água (umidade); a concentração 

de oxigênio é muito baixa.

Imagem: NASA Photograph by Carla Thomas. / NASA / Domínio Público
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CARACTERÍSTICAS DA ESTRATOSFERACARACTERÍSTICAS DA ESTRATOSFERA
Na Estratosfera encontramos a camada de ozônio,  responsável por filtrar os raios 

ultravioleta do Sol. Essa  camada é utilizada como via aérea para grandes aviões,  

pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos.

Imagem: Fernando S. Aldado / Creative Commons Attribution-  Share Alike 3.0 
Unported
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MESOSFERAMESOSFERA
Na Mesosfera a queda de temperatura passa a  ocorrer em virtude da baixa 

concentração de moléculas e da  diminuição do calor oriundo da camada de ozônio.

Imagem: NASA/Crew of Expedition 22 / Domínio Público
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ATIVIDADE PARA SALA

A maior parte da energia usada hoje no planeta é  proveniente da queima de 

combustíveis fósseis. O excesso  de queima desses combustíveis aumenta a 

incidência de  CO2 e de outros gases nocivos ao equilíbrio da atmosfera  do 

planeta e à nossa saúde. Que atitudes podemos assumir  em nosso dia a dia 

para reduzirmos a emissão desses  gases?

Questão – 01
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos continuar estudando as 
camadas da atmosfera.
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CARACTERÍSTICAS DA MESOSFERACARACTERÍSTICAS DA MESOSFERA
O ar presente na Mesosfera oferece resistência a  objetos que entram na atmosfera 

da Terra. O calor gerado  pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com  

a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando  origem ao que é conhecido 

como ‘estrelas cadentes’.

Imagem: Estrela cadente / C M Handler / Creative Commons  
Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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IONOSFERAIONOSFERA
Na ionosfera o ar é rarefeito e carregadas de eletricidade.

Imagem: ISS Expedition 23 crew / NASA / Domínio Público
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CARACTERÍSTICAS DA IONOSFERACARACTERÍSTICAS DA IONOSFERA
As partículas de eletricidade existentes na  ionosfera permitem a transmissão de 

ondas de rádio a  grandes distâncias.

Imagem: DanielJr1992 / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0  
Unported
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EXOSFERAEXOSFERA
É a camada que antecede o espaço. Nessa camada as  partículas se desprendem da 

gravidade do planeta Terra

Imagem: NASA / Domínio Público
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CARACTERÍSTICAS DA EXOSFERACARACTERÍSTICAS DA EXOSFERA
Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal. É o  local onde permanecem os 

satélites de transmissão de  informações e também os telescópios espaciais.

Imagem: NASA / Domínio Público
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RESUMORESUMO

ATMOSFERA CAMADA DE AR

PROTEGE O PLANETARETÉM CALOR

FILTRA OS RAIOS SOLARES

POSSUI CINCO CAMADAS
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RESUMO DAS CAMADAS DA ATMOSFERARESUMO DAS CAMADAS DA ATMOSFERA

IONOSFERA

MESOSFERA

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

EXOSFERA
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DICA DE VÍDEODICA DE VÍDEO
No documentário “Terra: O Poder do  Planeta: atmosfera”, produzido pela  BBC, 
você vai fazer uma viagem incrível  pela atmosfera do nosso planeta,  aprendendo 
sobre sua força e  grandiosidade. O vídeo encontra-se  disponível no youtube, no 
endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=Bv4m9YToYQM

https://www.youtube.com/watch?v=Bv4m9YToYQM
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01. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos 

de massas de ar, ocorre na:

a) estratosfera.

b) troposfera.

c) mesosfera.

d) termosfera.

e) exosfera.

Gabarito – B
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02. Assinale a alternativa correta que corresponde à camada atmosférica descrita no texto 
a seguir:

“Esta camada da atmosfera é caracterizada pelo baixo fluxo de ar. Por possuir pouco 
oxigênio, não é recomendada a presença do homem nela. No dia 14 de outubro de 2012, 
no entanto, Félix Baumgartner, um austríaco, saltou de uma altura de 39 km. Para que isso 
fosse possível, ele usou uma vestimenta especial.”

a) Mesosfera
b) Troposfera
c) Estratosfera
d) Termosfera
e) Exosfera

Gabarito – C
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03. Em relação às camadas da atmosfera, assinale V para as proposições verdadeiras e F 
para as proposições falsas:

( ) Exosfera é a camada mais extensa da atmosfera. Nessa camada, orbitam os satélites 
artificiais.
( ) Troposfera é a primeira camada da Terra. Nela, ocorrem os fenômenos climáticos.
( ) Termosfera é a última camada da atmosfera. Nela, o ar é muito rarefeito.
( ) Estratosfera inicia-se a partir da troposfera. Nela, quase não há umidade.
Assinale a alternativa correta:

a) V, F, V, F d) V, V, F, V
b) F, V, V, F e) V, V, F, F
c) F, V, F, V

Gabarito – C
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04. A respeito das principais características e funções da atmosfera, assinale a alternativa 
incorreta:

a) A atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo 
que os raios nocivos provenientes do Sol cheguem até a superfície.
b) A atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam o espaço cheguem 
até a Terra, atuando na sua fragmentação por meio de processos de combustão.
c) A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema 
dinâmico por estar sempre em transformação.
d) A atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na 
manutenção da vida. Gabarito – C
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05. Sobre as principais características da atmosfera, assinale V para as proposições 
verdadeiras e F para as proposições falsas:

( ) Alguns estudiosos limitam a atmosfera até 100 quilômetros, não havendo limite superior. 
Contudo, em razão da atuação da gravidade sobre os gases que compõem a atmosfera, ela 
pode alcançar até 10.000 quilômetros até o espaço.
( ) A atmosfera terrestre é composta principalmente por gases como argônio, oxigênio, gás 
carbônico e nitrogênio, sendo o oxigênio o gás que possui maior volume na atmosfera (78%).
( ) Na atmosfera primitiva, não havia a presença do gás oxigênio.
( ) A atmosfera terrestre divide-se em camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, 
termosfera e ionosfera.
Assinale a alternativa correta:

a) V, F, V, V     b) F, V, V, F     c) F, V, F, V     d) V, V, F, V     e) F, F, F, F Gabarito – A
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar tipos de rochas.
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