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OCEANOS 
            Por Rodolfo F. Alves Pena 

 Nas atividades anteriores, falamos do planeta Terra e dos continentes, chegando a conhecer um 
pouco do Brasil. Agora, vamos falar dos oceanos. Confira algumas informações e curiosidades sobre os 
oceanos existentes em nosso planeta! 

 Os oceanos compreendem grandes espaços ocupados por água salgada. Juntos, eles ocupam 71% 
da superfície do planeta e abrigam uma infinidade de espécies de animais e vegetais, uma boa parte ainda 
desconhecida pelo ser humano. Os oceanos abrigam seres (fitoplanctons) que são responsáveis pela 
produção de grande parte do oxigênio do planeta. 

 O ser humano encontra grandes dificuldades para visitar os locais mais profundos dos oceanos. Isso 
porque a pressão das águas é tão grande que esmagaria totalmente o corpo de uma pessoa. Mesmo os 
equipamentos mais modernos encontram dificuldades em chegar a esse tipo de lugar. O ponto mais fundo 
já visitado alcançou os 11 mil metros de profundidade, nas proximidades da Fossa das Marianas, que se 
encontra a 11.500 metros abaixo da superfície. 

 Observe o mapa a seguir com a localização dos oceanos do planeta Terra: 

 
Mapa de todos os oceanos existentes 

Podemos notar que existem cinco oceanos:  

  Atlântico,   Pacifico,   Índico,   Glacial Ártico   e   Glacial Antártico.  
 

 Os dois últimos são oceanos gelados, tendo parte deles cobertos de gelos no inverno. Alguns 
estudiosos consideram que existam apenas os três primeiros, sendo os dois últimos apenas uma 
extensão deles. 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

• Esta atividade deverá ser feita na semana de 01 a 05 de junho. 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades:  

• Registrar as atividades no caderno. 

• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano)  

• Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno 

• Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responde. 



Oceano Atlântico: o seu nome foi criado a partir do deus grego chamado Atlas e é responsável por separar 
as Américas, a África e a Europa. É sobre ele que se realizam as principais trocas comerciais do mundo. É o 
segundo maior oceano e suas águas cobrem 20% da superfície da Terra. 

 

Oceano Pacífico: recebe esse nome por se acreditar, no passado, que suas águas eram mais calmas, o que 
não é totalmente verdade. É o maior dos oceanos e recobre quase um terço da superfície do planeta, 
contendo muitos vulcões no interior de suas águas. Ele separa a Oceania, a Ásia e a costa oeste das 
Américas. A fossa das Marianas, ponto mais profundo que mencionamos acima, encontra-se em sua área. 

 
Visão geral do Oceano Pacífico, o maior do mundo 

Oceano Índico: também chamado de “mar das índias”, esse oceano é menor que os demais, mas 
apresenta grandes profundidades, algumas delas alcançado os nove mil metros abaixo da superfície. Ele 
banha a costa leste e sudeste da África e o sul da Ásia, além da parte oeste da Oceania. 

 

Oceano Glacial Ártico: situa-se ao norte do globo terrestre, na região do polo norte. Suas águas banham 
porções do continente europeu, do continente asiático e partes do continente americano. É considerado o 
menor e mais raso dos oceanos. Parte de suas águas permanece congelada no período do inverno. 

 

Oceano Glacial Antártico: Fica ao sul, rodeando o continente da Antártida e sendo alimentado pelo sul dos 
oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Em alguns pontos, apresenta temperaturas que ultrapassam os 60 
graus negativos. Ainda assim abriga muitos animais, como os pinguins. 

Texto adaptado de: https://escolakids.uol.com.br/geografia/oceanos.htm 

Agora é com você. Responda: 

1 - As pessoas sempre conviveram com a ideia de que o mundo era constituído por cinco oceanos. No 
entanto, para alguns que estudam essa área de conhecimento, conforme as classificações mais recentes, 
existem apenas três oceanos no mundo. Assinale a alternativa que indica os seus nomes: 

 

(   ) Glacial Ártico, Índico e Pacífico 
(   ) Glacial Antártico, Atlântico e Índico 
(   ) Pacífico, Atlântico e Índico 
(   ) Glacial Ártico, Glacial Antártico e Atlântico 
 

2 – Complete: 

a) Maior oceano: ___________________________________________________________________ 

b) Oceano que banha o território brasileiro: ______________________________________________ 

c) Conhecido como antigo Mar das Índias: _______________________________________________ 

d) Oceano localizado próximo ao polo norte:______________________________________________ 

e) Oceano com grande quantidade de pinguins:___________________________________________ 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/oceanos.htm

