
 
 

 

 

 

FOLHA 04 -  A ATMOSFERA E SEUS GASES 

 Observe a imagem abaixo: 

 
 

Nosso planeta é revestido por uma grande e espessa camada de ar chamada ATMOSFERA, 

que é responsável por nos proteger dos raios solares, manter a temperatura média para a existência 

de vida no planeta e nos proteger contra o atrito de corpos celestes. 

Sabemos que a atmosfera não tem divisões visíveis mas para compreender melhor as 

características conforme a altitude dessa camada, aprendemos alguns nomes. 

As camadas que iremos enfatizar são as mais próximas de nós: TROPOSFERA e 

ESTRATOSFERA. 

Troposfera é a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. É nesta camada que 
ocorrem os fenômenos climáticos (chuvas, formação de nuvens, relâmpagos). É também na 
troposfera que ocorre a poluição do ar. Os aviões de transporte de cargas e passageiros voam nesta 
camada. Quanto maior a altitude menor a temperatura. 

Estratosfera é a segunda camada mais próxima de nós. O ar é mais rarefeito (com pouca 
concentração e variedade de gases). Na estratosfera localiza-se a camada de ozônio, que funciona 
como uma espécie de filtro natural do planeta Terra, protegendo-a dos raios ultravioletas do Sol. 
Aviões supersônicos e balões de medição climática podem atingir esta camada. 

Como vimos no livro, nossa atmosfera concentra uma quantidade grande de nitrogênio e em 
menor porção oxigênio e gás carbônico além de outros gases. 

A seguir veremos o ciclo desses principais gases de nossa atmosfera, isto é, como chegam a 
atmosfera e como são utilizados pelos seres vivos. 
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 O Nitrogênio é fundamental para os seres vivos, pois entra na composição das proteínas (são 

compostos orgânicos de estrutura complexa, simplificados pelos organismos vivos) que é o 

principal componente na estrutura de células e tecidos (conjuntos de células especiais). 

 

 Os seres vivos não conseguem absorver o nitrogênio do ar. 

 Obtemos nitrogênio ingerindo alimentos de fontes variadas de proteína (soja, carne). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



1 – Considerando o que aprendemos sobre a atmosfera e sua composição, marque F para as 

alternativas falsas e V para as que são verdadeiras. 

 

(      ) A palavra atmosfera significa esfera de ar. A Terra é toda envolvida por uma camada de ar, 
invisível, que tem quilômetros de espessura. 
 

(       ) O ar é composto por uma mistura de gases e vapor d’água. Em sua composição, encontramos 
uma maior porcentagem de gás nitrogênio. 
 

(       ) Apesar de ser essencial para a vida dos seres vivos, o gás oxigênio compõe apenas cerca de 
21% da atmosfera. 
 

(       )  O gás carbônico faz parte da porção de 1%, onde compõe 0,03% da atmosfera, sendo 
considerado um gás  sem grande importância para os seres vivos. 
 

(        ) A importância da atmosfera é o fato de simplesmente nos proteger de corpos estranhos que 
entram na rota de nosso planeta. 
 

(        ) A composição da atmosfera muda constantemente, permanecendo sempre com a mesma 
quantidade de gases e vapor de água, facilitando a existência da vida no planeta. 
 
2 - Cite duas características das camadas atmosféricas abaixo: 

a) TROPOSFERA 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) ESTRATOSFERA 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3 – Para que serve a camada de ozônio? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4 -  O ciclo do gás nitrogênio passa por uma cadeia alimentar. Desenhe essa cadeia e mostre o 

ciclo simplificado desse gás. 

 

 

 

 

 

 



 
5 – O que é combustão? Qual gás é utilizado nesse processo e qual gás é produzido nesse 

processo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6 – Explique o que é ar rarefeito. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

APROVEITANDO PARA REVISAR.... 

PERGUNTA EXTRA (POLUIÇÃO) 

- Sabemos que poluição causa alteração na qualidade ambiental, com consequências negativas para a 

saúde, segurança e bem estar das populações. 

A seguir encontramos alguns tipos de poluição da água. Circule DOIS tipos de poluição e EXPLIQUE-

OS. 

a) Chuva ácida                                           
b) Lixo                                                           
c) Inseticidas                                               
d) Material não biodegradável 
e) Térmica 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


