
 

LEITURA FÍLMICA 
 

“O Dia Depois De Amanhã” 
 

Instruções: 
1. Envie as respostas para geomendel@hotmail.com  
2. Prazo: 29/04/19, segunda-feira. 

 

 
 

QUESTÕES 01 A 14 
 

Nas questões de 01 a 14, assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 
 

01 (    ) O filme “O Dia Depois de Amanhã” é uma ficção cujo roteiro se apoia em uma realidade previsível, mas 

que não se sabe ao certo se será tão catastrófica e tão repentina quanto retratada no filme.  
 

02. (  ) O paleoclimatologista Jack Hall tenta alertar chefes de Estado sobre uma catástrofe ambiental iminente. 

Jack implora às nações que procurem trabalhar contra isso. Os avisos do climatologista não são contestados pelo 

governo dos EUA. 
 

03. (  ) O vice-presidente dos EUA afirma que assinar o acordo de Kyoto (que regula as emissões de dióxido de 

carbono no planeta) seria amarrar a economia do país, além de argumentar que os “estudos não comprovam nada” 

e, além disso, “o impacto sobre a economia seria superior ao impacto ambiental”.  
 

04 (   ) A ótica economicista revela que a natureza funciona não só como almoxarifado, mas como quarto de 

despejo, lata de lixo, para onde são jogados os detritos, dejetos e rejeitos, tanto os da produção como os do 

consumo. 
 

05 (    ) Jack Hall não está sozinho. Terry Rapson compartilha de suas crenças sobre o desastre climático, 

ambos mantêm contato enquanto acontecimentos tomam conta do mundo: furacões em terra firme; ondas 

gigantescas “engolem” prédios em Nova Iorque; pessoas na Escócia são congeladas vivas em segundos. O 

resultado pode ser uma nova era glacial no planeta. 
 

06 (  ) As pesquisas de Hall indicam que os acontecimentos não confirmam uma mudança abrupta e catastrófica no 

clima do planeta. 
 

07. (  ) Segundo os cientistas, o desenrolar dessa eventual tragédia levaria anos e não semanas para se 

concretizar. 
 

08 (  ) Para o exame da ciência, a possibilidade de tantos “estragos” acontecerem simultaneamente é muito remota, 

já que a natureza não responde em cadeia, mas sim gradualmente, assimilando e desdobrando os fenômenos em 

ritmo natural, não mecânico e automático como ocorre no filme. 
 

09 (    ) As perfurações no gelo que Jack efetuou na Sibéria mostraram que isso já aconteceu antes, há dez mil 

anos. Agora, ele está avisando as autoridades que pode acontecer de novo se não agirem depressa.  
 

10. (   ) Tudo começa quando Hall testemunha a separação de um pedaço de gelo do tamanho de Rhode Island. 

Então uma série de fenômenos meteorológicos cada vez mais severos começa a ocorrer apenas nos EUA.  
 



11. (    ) O telefonema de um colega na Escócia, o Professor Rapson, confirma os temores de Jack: as ocorrên-

cias climáticas severas são sintomas de uma mudança maciça, principalmente no Hemisfério Norte.  
 

12. (    ) O ponto forte do filme é seu teor crítico-ideológico. O roteiro não perde a oportunidade de apresentar os 

problemas ambientais que o mundo hoje sofre, com ataques diretos às lideranças americanas que se  recusam a 

participar de programas ecológicos.  
 

13. (    ) O filme diz que o efeito cumulativo do aquecimento global faz com que a água doce e gelada das 

calotas polares altere pouco, o equilíbrio dos oceanos. 
 

14. (    ) Segundo o filme, o Hemisfério Norte é habitável em parte pela circulação das correntes oceânicas, que 

levam a água quente dos trópicos para as regiões mais frias e, assim, elevam também a temperatura atmosférica. 
 

QUESTÕES 15 A 20 
 

15. A Terra sofre alterações climáticas que modificam drasticamente a vida da humanidade. Com o Norte se resfri-

ando cada vez mais e passando por uma _________ e milhões de sobreviventes rumam para o SuI. 

a) nova era glacial 

b) tempestade 

c) queda de temperatura 

d) onda gigante 

e) onda de calor 
 

16. Devido ao aquecimento causado pelo uso indiscriminado de poluentes, as geleiras de água doce começam a 

derreter causando desordem nas correntes marítimas, alterando ________ e, por conseguinte, modificando brus-

camente o clima em todo o planeta. 

a) a umidade do ar 

b) a pressão atmosférica 

c) a temperatura do mar 

d) a evaporação do mar 

e) a temperatura da superfície terrestre 
 

17. A humanidade enfrentará o maior de seus desafios: sobreviver à fúria da natureza. Jack Hal é um paleoclimatologista 

que descobre que o ____________ pode alterar drasticamente o clima do planeta. 

a) aquecimento global 

b) buraco na camada de ozônio 

c) resfriamento do planeta 

d) desmatamento 

e) aquecimento das correntes marítimas 
 

18. O filme “O Dia Depois de Amanhã” (no original, The Day After Tomorrow) é um filme do gênero ficção científica 

apocalíptico e pós-apocalíptico, dirigido por Roland Emmerich. Retrata os efeitos catastróficos do aquecimento glo-

bal e do esfriamento global. Leia alguns comentários de acontecimentos do filme: 

Por todo o mundo, violentos fenômenos climáticos causam destruição: uma tempestade de granizo com pedras de 

gelo do tamanho de mangas atinge Tóquio, no Japão. Em Los Angeles, um aviso de tornados é lançado, e vários 

deles surgem pela cidade. Um deles destrói o sinal de Hollywood. No centro de Los Angeles, um gigantesco torna-

do devasta os arranha-céus da área. Uma van de notícias passa pelo Aeroporto Internacional de Los Angeles onde 

dois tornados destroem diversos aviões, enquanto desvia de carros arremessados pelos ventos.  

Logo depois, três helicópteros da RAF que voavam por um dos três gigantescos tornados que se formaram no he-

misfério norte têm seus combustíveis congelados ao chegarem ao olho da tempestade, visto que os tornados esta-

vam sugando o ar gelado diretamente da mesosfera.  

A cena retratada, ainda que fictícia, possui uma base científica que pode ser compreendida no momento que co-

nhecemos as camadas formadoras da atmosfera e suas respectivas características. Entretanto, a camada da at-

mosfera de maior importância direta para a existência da vida animal e vegetal sobre a superfície do nosso planeta, 

seria a  



a) troposfera.  

b) estratosfera.  

c) ionosfera.  

d) exosfera.  

e) mesosfera 
 

19. Uma das ironias do filme é ver os norte-americanos tentando entrar no México, cruzando a fronteira em massa 

e de forma desesperada, quando a evacuação do Norte é aconselhada pelo Governo dos EUA. São os _______ de 

clima ensolarado e problemas quentes, que acabam por abrigar os fugitivos desta catástrofe climática, ajudando a 

salvar a humanidade. 

a) países desenvolvidos 

b) países europeus 

c) países da América do Sul 

d) países do terceiro mundo 

e) países ricos 
 

20. O filme O Dia Depois de Amanhã retrata uma catástrofe climática na Terra, ocasionada pelo aquecimento glo-

bal. Sobre este assunto e do ponto de vista físico, assinale V ou F.  

A energia solar chega ao planeta através do fenômeno conhecido como condução térmica. (   ) 

O efeito estufa é um fenômeno que mantém a temperatura média da Terra constante. (   )  

A retenção de calor pela atmosfera é conhecida como efeito estufa. (   ) 

Quando se alerta sobre os riscos relacionados com o efeito estufa, o que está em foco é sua intensificação e, con-

sequentemente, a alteração climática do planeta. (   ) 

O efeito estufa é imprescindível à manutenção da vida sobre a Terra. (   )  

Segundo o filme, o aquecimento global provocará condensação dos vapores de água da atmosfera, o que tornará o 

planeta, totalmente árido. (   ) 

A sequência correta é a seguinte: 

a) V, V, V, V, V, V 

b) V, F, V, F, V, F 

c) F, V, F, V, F, V 

d) F, V, V, V, V, F 

e) V, V, F, F, V, V 
 

21. “O Dia Depois de Amanhã”, exibido em aula, é um filme tipicamente comercial estadunidense. Entretanto, situa-

ções podem subsidiar discussões relevantes, exemplo:  

I. aspectos das relações entre políticos e cientistas.  

II. funcionamento das correntes oceânicas e seu papel no clima terrestre;  

III. mudanças climáticas abruptas;  

IV. extremos climáticos. 
 

Escolha um dos itens acima e emita sua opinião sobre o mesmo. (Entre 4 e 6 linhas) 
 

22. 
 

TEXTO 1 
 

O DIA DEPOIS DE AMANHÃ 

A Terra sofre alterações climáticas que modificam drasticamente a vida da humanidade. Como exemplo surge uma 

série de acontecimentos climáticos incomuns: cai neve em Nova Délhi, ventos com força de furacão fustigam o 

Havaí, uma chuva de granizo cai sobre Tóquio e vários tornados atingem Los Angeles. Ao mesmo tempo, na outra 

costa dos EUA, a maior cheia de todos os tempos inunda Manhattan, seguida de uma diminuição vertiginosa da 

temperatura. Furacões, que só se formam sobre o mar, aparecem em terra firme; ondas gigantescas engolem pré-

dios em Nova Iorque; pessoas na Escócia simplesmente são congeladas vivas em segundos. É o aquecimento 

global que provoca o arrefecimento global. Com o auxílio de um Atlas Geográfico, observe o mapa 1 e faça o que 

se pede. 

 



 
 

Localize, no mapa acima, com algarismos, de forma aproximada, as cidades estadunidenses destacadas, em negri-

to, no texto 1. 
 

23. Como explicar o 'aparentemente' paradoxo de que o aquecimento global poderia ocasionar um esfriamento no 

planeta (ou pelo menos, em parte dele), ingressando a humanidade numa era glacial? (Entre 3 e 5 linhas) 
 

QUESTÕES 24 A 26  
 

TEXTO 2 
O que causa as eras de gelo? 

Quando o filme “O dia depois de amanhã” foi lançado, em 2004, muita gente entrou em desespero. Pipocaram na 

imprensa e entre amigos discussões sobre a situação apresentada: o mundo sendo tomado por gelo, e tudo por 

causa do aquecimento global. Aquilo poderia mesmo acontecer? Em quanto tempo? O que os cientistas sabem 

hoje é que eras de gelo de pequena escala ocorrem a cada 20 mil ou 40 mil anos, e que eras mais duradouras 

acontecem a cada 100 mil anos ou mais. O que falta saber é o porquê. Atualmente, os pesquisadores se debruçam 

sobre urna teoria, pensada inicialmente em 1920, que diz que irregularidades na órbita da Terra mudam o quanto 

de energia solar o planeta absorve, resultando em aquecimentos repentinos. Partindo dela, foram atrás de estudar 

o quanto essas flutuações orbitais afetam a energia solar. O resultado? Apenas 1% de influência, porcentagem 

insuficiente para gerar alguma variação climática. A nova dúvida dos pesquisadores, então, é qual o fator que leva 

urna pequena quantidade de energia solar a produzir urna glaciação em larga escala.  

Estudos do gelo e de cores do solo oceânico mostram que a variação de temperatura tem profunda ligação com a 

concentração de gases do efeito estufa. Mas não se sabe se a variação no nível de CO2 causa a mudança no clima 

ou se é apenas efeito dessa mudança. É a tal da história sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. 

Os geólogos acreditam que descobrir isso pode abrir novos caminhos para enfrentar o problema do aquecimento 

global, e o ponto de partida, segundo o geólogo Matthew Saltzman, é descobrir por que os gases do efeito estufa 

oscilavam em tempos pré-históricos.  
 

Galileu, São Paulo, p. 38, 1º dez. 2007.  
 

24. De acordo com o texto 2, os fatos apresentados no filme “O dia depois de amanhã”, em 2004, despertaram 

certa preocupação quanto ao futuro do planeta. Por que essa preocupação ainda permanece? (Entre 3 e 5 linhas)  
 

25. O que mais preocupa os pesquisadores, nos últimos anos, segundo o texto? (Entre 3 e 5 linhas) 
 

26. Explique por que, de acordo com os cientistas, o estudo da camada de gases do efeito estufa pode ajudar no 

problema do aquecimento global. (Entre 4 e 5 linhas) 

 

Outono austral, 2019. 


