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Estudo da atmosfera terrestre 6º ANO – FÍSICA – GIRÃO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
Nessa lista o objetivo agora é trazer questões no formato que é esperado para a próxima avaliação 

virtual, que será discursiva. Dessa vez, diferentemente das questões no padrão ENEM, não há mais 
distratores, então você não vai precisar escolher a melhor resposta em um conjunto de sugestões. Agora 
você vai escrever tudo com suas palavras, ou fazer desenhos e cálculos. Algumas questões podem ter 
sub-itens (a, b, c...), mas isso não significa que haverá mais trabalho para responder essas questões, pelo 
contrário, esses sub-itens são feitos para ajudar você a responder parcialmente a questão, caso você não 
saiba exatamente a resposta. Dessa forma, não tem necessidade de se alongar demais nas respostas, 
mas sempre dê respostas completas, frases inteiras e um raciocínio com início, meio e fim. Se a resposta 
for um número, mostre os cálculos e se precisar faça um rascunho numa folha separada. Só não se 
esqueça de que o rascunho não vale nota, ok? Vamos lá! 
 
Com base na figura a seguir, faça o que se pede nos itens seguintes. 
 

 
 
01. Se um foguete sobe, perfeitamente na vertical, por quantos quilômetros (aproximadamente) ele deve 

ser capaz de subir desde o instante em que saiu da troposfera até o instante em que ele entra na 
termosfera? 

 
02. Certa camada da atmosfera possui temperatura decrescente com a altitude. Ela funciona como um 

escudo contra o choque de asteroides.  
a) Que camada é essa? 
b) Por que ela funciona como um escudo contra o choque de asteroides? 

 
03. A Estação Espacial Internacional (ISS – International Space Station) orbita nosso planeta a cerca de 

400 km de altitude. 
a) Em qual camada da atmosfera está a ISS? 
b) Em virtude da camada em que se encontra, espera-se que a ISS precise de proteção contra 

temperaturas muito altas? Justifique. 


