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1. A atmosfera terrestre funciona como um filtro da radiação solar, como resultado das interações desta 

com a matéria existente nas diversas camadas da atmosfera. Selecione a alternativa correta, 

relativamente às radiações ultravioleta (UV) provenientes do Sol. 

(A) Na troposfera é absorvida a maior parte das radiações UV de maior energia. 

(B) Na estratosfera são absorvidas praticamente todas as radiações UV de energia intermédia. 

(C) Na termosfera é absorvida a maior parte das radiações UV de menor energia. 

(D) Na mesosfera são absorvidas praticamente todas as radiações UV. 
 

2. Um dos modos de avaliar o grau de toxicidade de uma substância é através do valor da respetiva DL50, 

normalmente expressa em mg de substância por kg de massa corporal. Por inalação, verifica-se que o 

CO é mais tóxico do que o CO2. Com base na definição de DL50, indique, justificando, qual é a relação 

(maior, igual ou menor) entre o valor de DL50 para o CO e para o CO2. 

3. Em termos médios, a % (V/V) do CO2 na atmosfera é 0,035%. Outra maneira de indicar essa 

concentração é em ppmV (partes por milhão em volume). Selecione a alternativa que corresponde a 

essa concentração, expressa em ppmV. 

(A) 3,5 × 10–2 

(B) 3,5 × 10–1 

(C) 3,5 × 102 

(D) 3,5 × 104 

4. Selecione a alternativa que corresponde ao número de átomos existente em 22,0 g de dióxido de 

carbono, CO2. 

(A) 3,01 × 1023 

(B) 6,02 × 1023 

(C) 9,03 × 1023 

(D) 1,20 × 1024 
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5. Os gráficos evidenciam a variação da temperatura e da pressão ao longo das diferentes camadas da 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Identifica as camadas da atmosfera assinaladas no gráfico com as letras A, B e C. 

5.2. A temperatura da atmosfera deveria diminuir com a altitude até um certo valor. No entanto, 

verifica-se que a temperatura que a temperatura aumenta na estratosfera. Procura explicar este facto. 

5.3. Classifique em verdadeiras e falsas as seguintes afirmações: 

A. O aumento da temperatura verificado na termosfera deve-se à energia libertada nas reações 

nucleares que ocorrem. 

B. A densidade do ar é mais baixa a uma altitude elevada quando a temperatura é também elevada. 

C. Os únicos agentes poluentes existentes na atmosfera provêm de fontes antropogénicas (da ação 

humana). 

D. Na troposfera, a pressão diminui com o aumento da altitude mas a densidade do ar aumenta. 

E. A mesosfera é a camada mais densa da atmosfera. 

 

6. A Terra possui uma atmosfera que é maioritariamente constituída 

por uma solução gasosa com vários componentes, como o dióxido de 

carbono e o vapor de água, que, embora não sendo predominantes, 

são cruciais para a existência de vida na Terra. 

No entanto, o aumento exagerado do teor de CO2 atmosférico, a 

destruição da camada de ozono e a qualidade da água que circula na 

atmosfera e cai sobre a superfície terrestre são problemas graves, 

interligados e resultantes, principalmente, da atividade humana. 

6.1. O dióxido de carbono, CO2 (M = 44,0 g mol–1), é o componente 

minoritário de maior concentração no ar atmosférico. Considere V o 

volume de uma amostra de ar, m a massa de CO2 nela contida e Vm o 

volume molar de um gás. Selecione a alternativa que permite calcular 

a percentagem em volume de dióxido de carbono no ar atmosférico. 

Bom trabalho jovens cientistas! 


