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Texto base da disciplina de Geografia: A atmosfera e suas camadas.  
 

ATIVIDADES 
 
1 – Copie e leia o texto abaixo, e observe as imagens para entender melhor o texto.  
 

A atmosfera e suas camadas 
 

A existência da atmosfera é extremamente importante para a vida na Terra. Para fins 
didáticos, ela foi dividida em algumas camadas. As camadas da atmosfera, juntas, compõem 
uma extensão de aproximadamente 1000 km. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, 
termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igualitária e sua distância varia de 
acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que 
se afastam da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam. 
 
Troposfera: é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela, encontra-se o ar usado na 
respiração de plantas e animais. Ela é composta, basicamente, pelos mesmos elementos 
encontrados em toda a atmosfera, Nitrogênio, Oxigênio e Gás Carbônico. Quase todo o vapor 
encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a 
atingir cerca de 17 km nas regiões trópicas e pouco mais que 7 km nas regiões polares. 
 
Estratosfera: é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela, encontra-se o gás ozônio, 
responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecida como Camada de 
Ozônio. Podendo chegar a até 50 km de altura, a estratosfera é caracterizada por apresentar 
pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a 
estratosfera não é propícia para a presença do homem. Contudo, no dia 14 de Outubro de 2012, 
o austríaco Felix Baumgartner saltou de uma altura de 39 km, impressionando o mundo todo 
(porém, para isso, ele precisou de uma roupa especial que garantisse a sua respiração). 
 
Mesosfera: com alturas de até 80km, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com 
temperaturas que oscilam em torno dos -100ºC. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em 
toda sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, 
ponto da troca de calor entre as duas. 
 
Termosfera: é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 km de altura. O ar 
é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 
1000ºC e se tornando, assim, a camada mais quente da atmosfera. 
 
Exosfera: é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 km de altura. É composta 
basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se 
desprendem da terra com facilidade. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios 
espaciais. 
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2 – A partir do texto acima e seu entendimento do tema, copie e responda as questões abaixo 

com toda atenção.  

 

2.1 – 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. 

 

2.2 – 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 
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b) Troposfera 

c) Estratosfera 

d) Termosfera 

e) Exosfera 

 

 


