
Capítulo 8

A atmosfera

Leitura complementar

01  a) “Vinda do Sol, a radiação ultravioleta vazava os gases 
que recobriam o planeta, aquecendo-o.” 

b) “Do oceano cósmico mergulhavam sobre o corpo ter-
restre meteoritos com toneladas de carbono orgânico 
e cometas que, ao toque da superfície ardente do pla-
neta, despiam-se de seus vestidos de noiva – longas 
caudas de gelo trazendo grandes quantidades de água 
– que, num átimo, retornavam aos ares em forma de 
vapor [...].”

c) “[...] enquanto o magma interior irrompia em jatos de 
lava vomitados por vulcões [...].”

d) “[...] estilhaçando moléculas da atmosfera primitiva lan-
çada aos oceanos – berço propício às moléculas orgâ-
nicas, premissas e promessas de vida.”
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01  a) A relação entre a concentração de ozônio e a extensão 
do buraco da camada de ozônio é inversamente pro-
porcional.

b) A partir da metade de agosto até o final de outubro. 
Portanto, entre agosto, setembro e outubro. 
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01  a) Devido à presença de nuvens em formato circular, pos-
sivelmente se deslocando em espiral, e de um centro 
sem a presença de nuvens, pode-se afirmar que o fenô-
meno retratado é um ciclone.

b) Sobre o litoral sul de Santa Catarina e norte do Rio 
Grande do Sul.

ATIVIDADES PARA SALA

01  Na Terra, a constante relação entre atmosfera, hidrosfera e 
litosfera se manifesta na troca de energia e de matéria, garan-
tindo a origem, a evolução e a manutenção da biosfera.

02  A temperatura decresce, de modo que ela é mais elevada 
junto à superfície, nas baixas altitudes, e é mais baixa 
nas altitudes superiores. O mesmo fenômeno ocorre na 
mesosfera.

03  A camada de ozônio se localiza na estratosfera, a cerca de 
50 km de altura. A camada de ozônio é importante porque 
filtra os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, garantindo a 
existência da vida na Terra.

  Na camada de ozônio, a temperatura se eleva, pois 
as moléculas de ozônio promovem a filtração de raios 
solares ultravioleta e concentram calor nessa região.

04  A área abrangida pela Floresta Amazônica possui maior 
concentração de nuvens. A região com maior pluviosi-
dade, segundo essa imagem, é a Norte, além de parte do 
Centro-Oeste e do Nordeste.

05  A configuração das nuvens revela a presença de uma zona 
de alta pressão (área anticiclonal) na atmosfera local, ou 
seja, grande movimentação de porções de ar, as quais 
se deslocam de uma zona de alta pressão na atmosfera, 
denominada zona anticiclonal, para uma zona de baixa 
pressão, ou zona ciclonal. Esse deslocamento, a partir da 
zona temperada rumo à zona intertropical da Terra, se rela-
ciona à dinâmica da Célula de Hadley.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B

 Conforme as características de densidade e composição 
do ar, a atmosfera pode ser dividida em cinco camadas, 
em ordem crescente de altitude: troposfera, estratosfera, 
mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera, localizada 
próximo à superfície, contém mais de 90% dos gases, e é 
nela que ocorrem os fenômenos atmosféricos. A estratos-
fera é caracterizada pela alta concentração do gás ozônio 
(O3). A mesosfera protege a Terra dos meteoros, pois é 
nela que a maioria se desfaz. A termosfera, devido à sua 
constituição, permite a transmissão de ondas de rádio e 
TV. Por fim, é na exosfera que os satélites lançados pelos 
seres humanos permanecem.

02  A

 O efeito estufa é um fenômeno natural, que permite a 
existência da vida na Terra. Entretanto, no momento em 
que a concentração de gases estufa aumentou devido à 
ação antrópica, o aumento das temperaturas globais sur-
giu como um problema para os seres vivos na Terra. 
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03  A

 As massas de ar se deslocam de áreas de alta pressão para 
as de baixa pressão. Então, considerando o relevo de pla-
nície, a área de baixa pressão (B) irá receber as massas de 
ar provenientes das áreas de alta pressão do entorno (A e 
C), conforme visto no esquema a seguir.

Alta pressão → →

A

Alta pressão

C

Baixa pressão

B

04  E

 A radiação solar aquece as moléculas do ar mais próximas 
da superfície terrestre, que tendem a subir, pois possuem 
menor densidade. Em contrapartida, o ar em altitudes 
mais elevadas, o qual não foi aquecido, possui maior den-
sidade, tendendo a se aproximar da superfície da Terra. 
Esse processo de subida e descida do ar permite que os 
praticantes de asa-delta consigam plainar por extensas 
distâncias.

05  (V)

(F) Os ciclones tropicais são formados pela diferença de 
pressão ocorrida em áreas tropicais. O encontro de 
massas de ar com diferentes temperaturas origina os 
ciclones extratropicais.

(V)

06  C

 A Zona de Convergência Intertropical forma-se próximo 
à linha equatorial e é resultado do intenso aquecimento 
solar nessa região. São formadas nuvens que precipitam 
próximo às zonas tropicais.

07  B

 Os principais desertos quentes do planeta estão situados 
entre as latitudes 30°N e 30°S, resultantes da baixa umi-
dade ocasionada pela Zona de Convergência Intertropi-
cal. Devido à baixa umidade, nessas regiões há elevadas 
amplitudes térmicas.

08  (V)
(V)
(V)
(F) O México, que pertence à América do Norte, tem parte 

de seu território na zona tropical.

09  D

 Os ciclones são formados por ventos que se deslocam 
de áreas de alta para as de baixa pressão, resultando na 
formação de uma área circular de baixa pressão em seu 
centro. Na imagem, as nuvens possuem estrutura ciclônica 
em sentido horário, característica dos que são formados 
no Hemisfério Sul, devido à ação da Força Coriolis.

10  D

 Os ciclones tropicais são ventos com elevadas velocidades 
e formam-se na atmosfera muito aquecida de oceanos e 
mares da Zona Intertropical. O ar quente com baixa pres-
são ascende carregado de umidade, esfria e formam-se 
nuvens de tempestade com chuvas torrenciais. O núcleo 
de baixa pressão atrai ventos de áreas de alta pressão, for-
mando os ciclones. 
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