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Orientações gerais 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Leia atentamente os exercícios. 

- Na folha de respostas coloque o seu nome, número do RM, unidade e a disciplina. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 2 – A atmosfera 

Tema 1: A atmosfera e suas propriedades - EJA no mundo do Trabalho. 

Tema 2: O ar que respiramos –EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar 

Texto 1: Internacional toma precauções contra altitude de La Paz – página 52 

Texto 2: Camadas da atmosfera – página 56. 

Tema 3: Poluição na atmosfera- EJA no mundo do trabalho. 

Estudo complementar 

Texto: A qualidade do ar e a saúde – página 70 e 71. 

Youtube: O que é poluição do ar? – Portal eCycle. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mpu0_QifoHo 

 

https://www.ceejamar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Mpu0_QifoHo


 

Unidade 2 – A atmosfera 

Tema 2 – O ar que respiramos 

Atmosfera 

A atmosfera (do grego atmos: gases e sphaira: esfera) é uma camada de ar formada por 

uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor 

do planeta em função da força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos 

responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida da Terra. 

Ela é composta predominantemente por nitrogênio, responsável por 78% de seu volume, 

somado a 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o argônio, o hélio, o neônio e o 

dióxido de carbono. Esses últimos, por serem menos abundantes, são também chamados 

de gases raros. 

Assim como o próprio Planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, 

estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.  

 

O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como 

o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os 

gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades 

menores.  

(Fonte: Brasil escola) 



 

 

(Fonte: Suporte Geográfico) 

Estudo complementar 

Texto 1: Internacional toma precauções contra altitude de La Paz – página 52. 

Texto 2: Camadas da atmosfera – página 56. 



Unidade 2 – A atmosfera 

Tema 3 – Poluição atmosférica 

A Poluição do Ar ou Poluição Atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de 

grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam impacto 

ambiental e problemas de saúde humana. Dentre as substâncias poluentes temos as 

poeiras industriais, aerossóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. Em 

diversos países, o nível de poluição do ar está acima do considerado aceitável pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde). 

A poluição do ar pode ser causada por fontes naturais ou por atividades humanas. Alguns 

exemplos de tipos de poluição: 

 - Atividade de vulcões 

- Liberação de metano por animais durante o processo de digestão 

- Poeira de desertos 

- Decomposição 

- Industrialização 

- Veículos e queima de combustíveis fósseis/Queimadas 

- Mineração 

- Uso de aerossóis 

- Produção de energia elétrica 

As consequências da poluição do ar comprometem a qualidade do meio ambiente e da 

saúde das pessoas. A poluição do ar pode afetar patrimônios culturais, em decorrência 

das chuvas ácidas. Elas causam a corrosão gradativamente dos monumentos. Outro 

efeito é sob a camada de ozônio. Naturalmente, essa camada protege o planeta das 

radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. Os gases poluentes formam os 

buracos na camada de ozônio e impedem que os raios solares sejam, em parte, 

absorvidos. Além disso, o aumento de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito 

estufa e dá origem ao aquecimento global. 

(Fonte: Toda matéria) 

 

https://www.todamateria.com.br/vulcao/
https://www.todamateria.com.br/combustiveis-fosseis/
https://www.todamateria.com.br/chuva-acida/
https://www.todamateria.com.br/camada-de-ozonio/
https://www.todamateria.com.br/efeito-estufa/
https://www.todamateria.com.br/efeito-estufa/
https://www.todamateria.com.br/aquecimento-global/


Poluição do ar mata mais de 50 mil por ano, segundo a OMS 

 

 

Impactos da poluição do ar 

 

(Fonte: WRI Brasil) 



 

Estudo complementar 

Texto: A qualidade do ar e a saúde – página 70 e 71. 

Youtube: O que é poluição do ar? – Portal eCycle. 

 

https://www.youtube.com/embed/Mpu0_QifoHo?feature=oembed


 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

Ensino Fundamental 

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

 

ATIVIDADE 6 

Unidade 02 

Nome: ______________________________RM____________________ 
 

 

1. Observe a imagem e responda: 

 

Na sua opinião a altitude têm alguma relação direta com a pressão do ar (pressão 

atmosférica)? 

 

2. Quais são os gases que compõem o ar atmosférico? 

 

3. É a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, com uma altitude 

que varia entre 12 e 18 km. Nela se concentra cerca de 80% dos gases 

atmosféricos. Estamos falando da: 

a) Troposfera 

b) Ionosfera 

c) Mesosfera 

d) Estratosfera 

e) Biosfera 

4.  Complete: 

A ____________ é a camada que oferece proteção contra os raios ultravioletas. 



5.  Dentre os elementos abaixo enumerados, assinale aquele que não é um fenômeno 
atmosférico: 

a) Variação de temperatura 

b) Índice de umidade 

c) Formação de nuvens 

d) Derretimento de geleiras 

e) Formação de neblinas 

6. Com base em seus estudos, de que forma podemos contribuir para diminuir a emissão 

de poluentes em ambientes internos. 

7. Como a poluição do ar influencia na nossa saúde? 

8.  A atmosfera possui três principais camadas: a ionosfera, a estratosfera e a 
troposfera. Sobre a atmosfera, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O ozônio encontra-se na estratosfera. 

b) A troposfera é uma camada muito importante, pois é com ela que os habitantes da 
Terra estão permanentemente em contato; é nela que se formam os ventos, as nuvens 
e a chuva. 

c) O oxigênio existe em menor quantidade nos lugares mais altos. Pode-se, então, dizer 
que a atmosfera não é homogênea. 

d) O ar, ao contrário da terra e da água, não transforma a energia solar em calor. Por 
isso, os raios solares atravessam a atmosfera sem aquecê-la e incidem sobre a 
superfície da Terra. Aí o calor é produzido e se irradia pela atmosfera. Por isso, os 
lugares mais baixos são mais quentes que aqueles que ficam em altitudes mais 
elevadas. 

e) Na troposfera, os gases que predominam são nitrogênio, gás carbônico, oxigênio e 
gás natural. 

9. Podemos afirmar que a poluição atmosférica é crescente ao longo dos anos? 
Explique. 

10. Assinale as fontes naturais de poluição do ar que atuam de modo mais significativo 
no Brasil. 

Vulcões – Maremotos – Fumo – Terremotos – Deslizamentos de terra – Incêndios 
florestais 


