
Climatologia geográfica – revisão VESTIBULAR 3º ano 
Prof. Tatiana. CPII Realengo. 
 
 De todas as áreas e disciplinas sob as quais estão divididos os estudos científicos, podemos afirmar a 
particularidade da ciência geográfica em transitar do físico ao humano. A natureza em todas as suas manifestações, 
da formação da terra à dinâmica atmosférica, e a sociedade com tudo que a cultura humana é capaz de produzir, são 
entendidas e estudadas como indissociáveis. Não haveria humanidade sem que a natureza tivesse nos oferecido a 
condição de nossa existência, bem como tudo que as inúmeras sociedades produziram e ainda produzem, derivam 
do seu contato com o mundo natural e entre si. 
 Estamos interessados nessas relações entre as sociedades e a natureza e tudo que daí deriva. Como esse 
universo de conhecimento é bastante extenso, por vezes separamos os conteúdos em geografia física e geografia 
humana. Como este é um ano de vestibular para todos vocês e já sabendo que muitas vezes a geografia física mais 
específica é um conteúdo que muitos alunos têm dificuldade, que tal começarmos um programa de estudos por 
esses conteúdos? 
 Essa é a primeira apostila de uma pequena sequência que abordará a climatologia – que é o caso desta 
apostila -, a geologia e a geomorfologia, mas sem esquecer as conexões com as sociedades e seus modelos 
econômicos e políticos. Ao final de cada material estão disponibilizados exercícios de vestibulares de diferentes 
universidades do país. Entendam o exercício também como uma fonte de estudos, caso não conheça alguma palavra 
ou conceito aproveite para pesquisar. 
 
Mesmo à distância, desejo que vocês tenham um bom estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Quando estudamos o clima devemos ter em mente que toda dinâmica climática está baseada na interação 
de diferentes elementos e fatores que se influenciam mutuamente desde a escala global até a local. Os elementos 
que compõem o clima são a pressão, a temperatura e a umidade. No entanto, estes elementos não possuem um 
comportamento único em todos os lugares, todos eles variam a partir do momento em que interagem com 
determinados fatores.  
 A pressão, a temperatura e a umidade podem ser altas ou baixas, variando de acordo com a interação dos 
fatores climáticos: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, vegetação, relevo e correntes marítimas. 
Compreender a interação entre esses fatores e os elementos é uma condição fundamental para entender todos os 
outros aspectos da dinâmica climática. 
 Acredito que a melhor forma de começar a entender esse conteúdo é estudar como funciona a circulação do 
ar pela atmosfera terrestre global. Para isso, veremos como a temperatura e a pressão da atmosfera oscilam de 
acordo com a latitude. Só lembrando, latitude é a distância, em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre em 
relação à Linha do Equador, ou seja, são as linhas paralelas imaginárias que cortam a superfície terrestre no sentido 
horizontal e que tem o equador como referência. Da linha do equador (0°) tanto para norte quanto para sul, temos 
90°. São 90 paralelos em cada hemisfério somando 180 no total. As áreas próximas ao equador são chamadas de 
áreas de baixa latitude (perto de 0°), as áreas próximas aos trópicos são chamadas de média latitude (próximas aos 
30°) e as áreas próximas aos polos são chamadas de alta latitude (próximas aos 60°). 
 Observe no mapa abaixo os principais paralelos e como a latitude influencia na temperatura criando 
verdadeiras zonas climáticas. Isso ocorre porque a luz solar se distribui de forma desigual pela superfície terrestre 
que é esférica. Por isso, ao longo de um ano inteiro a zona tropical fica muito exposta à radiação solar, o que 
mantem as temperaturas elevadas e faz com que não haja muita diferença entre as estações do ano. 
 Mas quanto mais nos afastamos da zona tropical, a esfericidade da Terra faz com que a radiação solar não 
chegue de forma tão direta, o que ocasiona progressivamente a diminuição das temperaturas passando pelas zonas 
temperadas até as regiões polares. Ou seja, quanto mais longe do equador, maior a inclinação em relação ao sol e 
menores serão as temperaturas. As estações do ano tem uma relação direta com essa esfericidade, com o eixo 
inclinado da Terra e com o movimento de translação. Deixo como dica que vocês pesquisem as estações do ano por 
conta própria, é um conteúdo relativamente mais fácil. 
 

 
 

 Bem, é da forma descrita acima que a latitude vai influenciar na diferença de temperatura ao longo do globo. 
Mas como ela influencia na diferença de pressão que é o que faz o ar circular por toda superfície terrestre? Isto é 
muito importante, pois é essa circulação e troca constante que fazem com que os problemas ambientais ligados ao 
clima sejam globais. Não adianta poluir na China acreditando que o problema é apenas chinês, nem desmatar a 
Amazônia achando que apenas o Brasil vai pagar a conta. 
 Como vocês já devem ter estudado em física, pressão é uma força aplicada a uma superfície. No nosso caso, 
quem está fazendo essa força é o ar sobre a superfície terrestre. No entanto, na circulação global do ar, essa força 
não é estática, não é uma coluna que fica fazendo pressão em cima de um território já que essas colunas de ar estão 
circulando. Na verdade, é a diferença entre as temperaturas (olha ela aí de novo) que vai fazer com que haja uma 
diferença de pressão que, aí sim, fará o ar circular do equador até os polos. Vamos ver por partes. 



O ar circula das áreas mais frias 
em direção às áreas com maior 
temperatura. Se observarmos o 
esquema ao lado, veremos que 
o ar sobe nas proximidades do 
equador por ser um ar mais 
quente e, portanto, mais 
“leve”. Depois de subir, esse ar 
se movimenta nas camadas 
mais altas da atmosfera em 
direção ao trópico de câncer 
(30° norte) e ao trópico de 
capricórnio (30° sul). Nessa 
camada mais alta da atmosfera, 
esse ar vai esfriar, o que o 
tornará mais denso, mais 
“pesado” fazendo com que ele 
desça até partes mais baixas da 
superfície terrestre já na altura 
dos trópicos. Dos trópicos ele 
retorna ao equador onde 

aquece e sobe, reiniciando o ciclo. Pronto, temos duas células de ar, uma ao norte e outra ao sul do equador, 
chamadas de células de Hadley, que ficam fazendo o ar circular do equador aos trópicos. Se você observar, na 
imagem acima é possível perceber que o ar que vem do sul se encontra com o ar que vem do norte na faixa do 
equador, ambos se deslocando pela superfície. Chamamos esses ventos de alísios e o lugar de encontro deles no 
equador de Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Quando esses ventos retornam de novo aos trópicos se 
deslocando pelas altas camadas da atmosfera, eles recebem o nome de contra alísios. 

Nas margens do equador, esse movimento de subida do ar faz com que ali seja uma área de baixa pressão, já 
que o ar está fazendo um movimento ascendente o que diminui a força sobre a superfície. Essa região de baixa 
pressão nós chamamos de ciclone. Já nos trópicos, esse movimento é descendente o que faz com que ali seja uma 

área de alta pressão já que o sentido da 
movimentação do ar pra baixo aumenta a força 
realizada sobre a superfície. Essa região nós 
chamamos de anticiclone. 

Parte desse ar que desce nos trópicos vai 
retornar ao equador, mas a outra parte vai seguir 
pela superfície em direção aos polos onde a 
temperatura é ainda mais baixa. Nos polos, esse ar 
sobe e retorna para os trópicos, mas parte dele 
segue para o equador. Se nos polos esse ar sobe, ali 
também temos uma área de baixa pressão. Apesar 
do esquema mostrar as células circulando 
encerradas em si mesmas, elas se comunicam o 
tempo todo. É essa circulação e troca entre as 
células que faz o calor circular do equador aos polos 
e o frio circular dos polos ao equador. Claro que 
nesse percurso, o calor vai se dissipando até chegar 
bem enfraquecido nos polos, acontecendo o 
mesmo com o frio que se direciona dos polos ao 
equador. É dessa forma que calor, umidade e 
poluição atmosférica também, circulam 
globalmente. Observe a imagem ao lado, as setas 
indicam o sentido de circulação do ar. 

 
 No caso da umidade, a tendência na circulação das células é que na região do equador os ventos sejam 
bastante úmidos pela enorme evaporação da massa de água dos oceanos o que provoca bastante chuva. Esse ar já 
chega à região dos trópicos bem mais seco, o que somado ao fato de lá ser uma região de alta pressão colabora para 



a formação de desertos. (Procure no mapa mundi que você ver e existência de algumas áreas desérticas justamente 
na faixa dos trópicos, nas faixas de anticiclone). 
 É importante também lembrar que o movimento de rotação da terra, aquele em que ela gira em torno de si 
mesma, também interfere em como o ar vai circular nessas células. O que ocorre é que a faixa do equador funciona 
como um divisor entre o norte e o sul. Ao girar de oeste para leste, a Terra altera a trajetória do ar nos hemisférios, 
sendo que no hemisfério norte o ar vai se deslocar no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário (o 
vídeo desse link pode ajudar na visualização https://www.youtube.com/watch?v=PvSBwqgelD0&t=35s). A isto 
chamamos Efeito ou Força de Coriolis e talvez você já o tenha estudado em física, pois é ele que altera a trajetória 
de um corpo, como um míssel lançado, por exemplo. 
 Bem, agora que você já entendeu que a circulação do ar pela atmosfera ocorre a partir da diferença de 
pressão e temperatura influenciadas pela latitude, chegou a hora de aprender como os outros fatores influenciam na 
dinâmica climática. Ah, cabe ressaltar que esses modelos explicativos das imagens trabalham com um cenário ideal, 
mas na realidade as células não tem essa separação tão bem definida e desconhecem a linha imaginária chamada 
equador. Logo, quando o ar chega ao equador, ele não diz “opa, hora de subir pras altas camadas e voltar pros 
trópicos!”. Essas células e a própria Zona de Convergência Intertropical possuem uma certa mobilidade, suas 
posições oscilam ao longo de faixas que chamamos equador, trópico e polo ao longo do ano. As vezes a ZCIT ocorre 
um pouco ao sul do equador, as vezes ocorre um pouco ao norte, dependendo das oscilações das estações do ano. 
 Também é importante dizer que esse é um modelo geral de circulação global do ar pela atmosfera. 
Localmente, existem vários fatores que vão influenciar e alterar a pressão, a temperatura e a umidade. Por isso, 
existem tantos climas diferentes, cidades muito frias localizadas na região equatorial e áreas extremamente úmidas 
localizadas longe dos oceanos. É a vegetação, o relevo, a presença ou afastamento do mar e a altitude de um lugar 
que criarão tantas variações climáticas. 
 
Sugestão de vídeo aula para melhor visualização do conteúdo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mu572cFJOiY 
Vamos então aos demais fatores climáticos: 
 
- Altitude - 
 
 Altitude nada mais é do que a altura de um lugar na superfície terrestre cuja medição ocorre utilizando o 
mar como referência, ou seja, consideramos que o nível do mar é o zero e daí em diante vamos calculando em 
metros a altura dos lugares. Por exemplo, quem mora no bairro da Freguesia na cidade do Rio de Janeiro, encontra-
se na altitude zero. Já quem mora no Alto da Boa Vista, encontra-se em torno da altitude de 300 metros. Parece 
pouca diferença, mas somada a presença da Floresta da Tijuca, faz com que o bairro do Alto tenha temperaturas 
mais amenas, mais baixas, que o restante dos bairros que se localizam ao nível do mar. Observe a topografia da 
cidade do Rio de Janeiro na imagem abaixo. O ponto mais alto na imagem é o Pico da Tijuca com 1.021 metros de 
altitude. 
 

 
  

Acredito que já tenha dado pra perceber pelo texto acima que a altitude influencia diretamente na 
temperatura, afinal quanto mais alto mais frio será. É isso que explica como a cidade de Cusco, localizada no Peru – 
um país que fica na região equatorial – possui uma temperatura média anual de 11°C. Cusco está a 3.399 metros 
acima do nível do mar. Dependendo da altitude, mesmo na linha do equador pode nevar, como é o caso do Monte 
Kilimanjaro localizado na Tanzânia. O monte está a 5.895 acima do nível do mar e possui o topo coberto de neve, 
embora esta venha diminuindo ao longo dos anos. 

Quando estamos em altas altitudes o ar fica mais rarefeito e com menor presença de umidade. São os gases 
que compõem a atmosfera e a umidade os fatores necessários para a manutenção do calor. Se os dois ocorrem em 
baixa quantidade, a capacidade da atmosfera em reter calor se torna baixa também. Logo, já respondemos a 
questão da umidade, ela também é baixa em áreas de elevada altitude. A umidade nada mais é do que a água em 

https://www.youtube.com/watch?v=PvSBwqgelD0&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=Mu572cFJOiY


estado de vapor na atmosfera. Se a condição para a evaporação da água é o calor, quanto mais fria uma localidade, 
mais seca ela provavelmente será. 
 Mas a altitude também influencia na pressão? Vamos relembrar que pressão é aquela força exercida sobre 
uma superfície e, nesse caso, quanto mais alto uma cidade estiver, menor será a quantidade de ar que estará sobre 
ela, logo, menos ar significa menos “peso”, menos pressão. Em Cusco, no Kilimanjaro, no monte Everest, em La Paz, 
etc., a pressão é baixa por serem todos lugares muito altos. Os efeitos dessa pressão mais baixa, que afeta nossa 
circulação sanguínea e nosso sistema respiratório, podem ser observados quando um time de futebol brasileiro vai 
jogar numa cidade alta, como já ocorreu em jogos da Libertadores na cidade de Quito no Equador e de Potosí na 
Bolívia. Resumidamente, quanto mais alto for, menor será a pressão, a temperatura e a umidade. 
 
- Continentalidade e maritimidade - 
 
 Esses dois conceitos dizem respeito à capacidade que a proximidade ou afastamento dos oceanos tem de 
influenciar na temperatura e na umidade de um lugar. De uma forma geral, a proximidade com corpos d’água tende 
a elevar a umidade disponível no ar, isso porque o processo de evaporação da água ocorre constantemente. No 
entanto, existem algumas exceções. Algumas porções dos oceanos possuem suas águas muito frias, como é o caso 
do oceano Pacífico na costa do Chile e dos mares localizados nas áreas polares, o que acaba por diminuir o processo 
de evaporação da água. 
 Mas aqui vamos trabalhar com a regra geral, já que o que predomina na maior parte dos lugares que são 
banhados pelo mar é a presença de maior quantidade de umidade disponível na atmosfera. Essa umidade também 
será responsável por manter a amplitude térmica, diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, baixa. 
Explico: o oceano e o continente aquecem e esfriam de maneira diferenciada, isto quer dizer que ao longo de um dia 
a terra aquece bem rápido em contato com o sol, ela absorve rapidamente esse calor. Assim que anoitece, esse calor 
é rapidamente liberado e se dispersa pela atmosfera. Contudo, os oceanos fazem o oposto, aquecem bem 
lentamente ao longo de um dia e liberam bem lentamente o calor absorvido ao longo da noite e da madrugada. Por 
isso é comum que ao entrarmos no mar à noite, a água esteja mais aquecida do que logo pela manhã, o momento 
onde ela estará mais gelada. 
 O que isso tem a ver com a diferença entre a temperatura máxima e a mínima? Vamos usar o exemplo da 
cidade do Rio de Janeiro no verão. É comum que se faça muito calor ao longo do dia e que as temperaturas não 
baixem muito durante a noite. Isso ocorre porque, embora o continente já tenha liberado rapidamente todo calor 
absorvido durante o dia, à noite será o oceano que estará liberando esse calor por horas. Além disso, essa umidade 
presente na atmosfera vai “segurar” o calor que o continente já liberou e que o mar estará liberando. Por isso o 
verão em áreas onde há presença forte da maritimidade possui uma amplitude térmica pequena, ou seja, a 
temperatura será alta durante o dia e não sofrerá queda significativa durante a noite. Haja ventilador e ar-
condicionado pra dormir no verão do Rio. 
 Mas quando estamos falando de um lugar afastado do oceano, o efeito que atua é o da continentalidade. 
Nesses lugares, a umidade costuma ser baixa pela ausência de um corpo d’água significativo como o mar e, 
logicamente, a umidade relativa do ar também será baixa. Vamos usar o exemplo da cidade de Brasília onde a 
amplitude térmica chega a 14°C. Isso quer dizer que embora faça bastante calor durante o dia, à noite a temperatura 
sofrerá uma queda mais significativa porque não haverá grande disponibilidade de umidade no ar para reter o calor 
que a terra libera.  
 

 
 
Essa tabela compara a amplitude térmica em Salvador, cidade influenciada pela maritimidade e em Cuiabá, 

cidade influenciada pela continentalidade. Mas como toda regra tem exceção, cabe lembrar que o mar não é a única 
fonte de umidade. Manaus é um exemplo de cidade que está afastada do oceano e mesmo assim apresenta alta 
umidade. Isto se explica pelo fato de Manaus estar no coração da Floresta Amazônica que libera enormes 
quantidades de vapor na atmosfera através de um processo chamado evapotranspiração. Mesmo estando dentro 
do continente, Manaus tem baixa amplitude térmica como uma cidade litorânea. 



 
 
É importante lembrar que a 

diferença entre as temperaturas 
máximas e mínimas também ocorre por 
outros fatores, como por exemplo, a 
latitude que já estudamos 
anteriormente. Se pensarmos numa 
cidade como São Luís no Maranhão, ao 
longo de um ano a temperatura varia 
muito pouco, pois ela se localiza 
próxima à linha do equador, tem baixa 
altitude e é banhada pelo mar, 
recebendo muita insolação o ano 
inteiro. Observe o climograma onde a 
linha vermelha da temperatura se 
mantem de forma estável próxima aos 
30°C ao longo de um ano. 

 
 
 
 

 
 
 
Agora observe o climograma de 

Tramandaí no Rio Grande do Sul. 
Podemos ver que a linha de temperatura 
sofre variações em torno de 10°C entre o 
verão o inverno. Tramandaí, assim como 
São Luís, tem baixa altitude e é banhada 
pelo mar, mas está bastante afastada da 
linha do equador, ou seja, recebe 
insolação significativa no verão, mas não 
no inverno. 

 
 

 
  
  
 
 
 

 Como você deve estar percebendo, não é apenas um fator que influencia nos elementos da temperatura, da 
pressão e da umidade. Na verdade, todos os fatores e elementos vão interagindo ao mesmo tempo em uma 
localidade, a questão é que alguns predominam sobre outros dependendo do lugar.  
 
- Vegetação -  
 
 A vegetação cumpre um papel bastante importante na dinâmica climática em relação à umidade e à 
temperatura. A presença de florestas, e até mesmo da arborização nos bairros de uma cidade, é fundamental para 
amenizar a sensação térmica de calor extremo, pois é a vegetação que absorve grande parte da radiação solar que, 
no caso das cidades, acaba sendo absorvida pelo concreto dos prédios e pelo asfalto das ruas. Sua presença 
consegue manter a temperatura estável. 

Além disso, a presença de florestas e do seu processo de evapotranspiração ocasiona uma maior incidência 
de chuvas que são fundamentais para abastecer rios e demais reservatórios. No caso da América do Sul, é a floresta 



amazônica que abastece parte significativa dos rios espalhados pelo nosso território, já que essa umidade não fica 
estacionada em cima da floresta, mas se desloca por diferentes regiões. 

As características das formações vegetais também possuem uma relação direta com os tipos climáticos. A 
presença ou ausência de umidade e as temperaturas altas ou baixas influenciam diretamente nos tipos de 
vegetação, das florestas equatoriais à vegetação xerófila. Pesquisem a relação entre clima e vegetação. 
 
- Relevo -  
  
 Além da influência das montanhas de alta altitude que já estudamos no tópico “altitude”, o relevo também 
pode influenciar na dinâmica climática funcionando como um elemento que pode facilitar ou dificultar a circulação 
de massas de ar por um território. Elas funcionam muitas vezes como barreiras à umidade que se desloca do oceano 
em relação ao continente. Essa umidade quando encontra uma barreira que chamamos de orográfica tende a se 
condensar e se precipitar em forma de chuva. É isto que ocorre, por exemplo, com a chuva de monções na Ásia. A 
umidade carregada que chega ao continente vinda do oceano encontra a barreira da Cordilheira do Himalaia e ali 
chove torrencialmente alagando as áreas de planície. 
 Aqui no Estado do Rio de Janeiro, na região conhecida como Costa Verde, temos os maiores índices 
pluviométricos do Estado. Em Paraty e Angra dos Reis, a planície é muito estreita e próxima da serra do mar. Mesmo 
sendo significativamente mais baixa do que uma cordilheira, ela funciona também como uma barreira que eleva a 
ocorrência de chuvas. Em alguns lugares essas barreiras orográficas chegam a produzir desertos, já que a umidade 
fica retida em apenas um lado da cadeia montanhosa, deixando a vertente oposta sem acesso à umidade. É o caso, 
por exemplo, do deserto de Thar no Paquistão. 
  
- Correntes Marítimas -  
  
 As correntes marítimas são fluxos de água, são como rios, que se deslocam por dentro dos oceanos. Elas 
costumam levar as características dos lugares onde se formam para os lugares onde se destinam. As correntes que 
se formam na região do equador são quentes e se deslocam em direção aos polos carregando calor e umidade, já 
aquelas que se formam nos polos são frias e costumam levar essa baixa temperatura em direção ao equador, 
costumam carregar alguma umidade também, mas bem menos do que as correntes quentes. 
 Elas exercem um papel bastante importante na dinâmica climática, pois são capazes de levar chuva e calor 
para lugares frios, como é o caso da corrente do Golfo. Ela se forma no golfo do México e leva calor e chuva para o 
inverno da costa ocidental da Europa. Países como a Inglaterra, por exemplo, teriam um inverno ainda mais rigoroso 
sem a ação dessa corrente. 

Outra corrente importante é a de Humboldt que margeia o Chile. Por ser fria, ela carrega consigo uma 
enorme quantidade de seres vivos que alimentam os peixes. É graças a ela que o Chile possui uma importantíssima 
indústria pesqueira. No sul do Brasil somos levemente influenciados por uma corrente fria, as Falklands, cuja 
presença é mais significativa no inverno, responsável por, junto com a Massa Polar Atlântica, levar frio e chuva para 
os estados do sul. Abaixo, temos o mapa das correntes. Observe que elas também se movimentam segundo a Força 
de Coriolis. 

 
 
 



- Massas de ar do Brasil -  
 
 As massas de ar do Brasil não são exatamente fatores climáticos, na verdade, elas são o resultado da 
interação entre os elementos e fatores do clima, mas vamos aproveitar para falar sobre elas também. Massas de ar 
nada mais são do que blocos de ar que se deslocam por um território carregando as características dos lugares onde 
elas se formaram, assim como as correntes marítimas. Logo, se uma massa de ar se forma na região do equador ou 
do trópico de capricórnio, ela será quente, mas se formar na região do polo, ela será fria. Se ela se formar acima do 
oceano ou de uma grande floresta, será úmida, mas se formar acima do continente, será seca.  Vamos ver o mapa 
das massas de ar do Brasil. 
 

 
 

 Veja que nosso território possui cinco massas de ar, mas que a atuação delas varia de acordo com as 
estações do ano. Na faixa do equador nós temos duas massas de ar, a Massa Equatorial Atlântica (mEa) e a Massa 
Equatorial Continental (mEc). Ambas são quentes, pois se formam na latitude do equador e são, também, úmidas, a 
mEa por se formar acima do oceano e a mEc por se formar acima da floresta amazônica que evapotranspira muito. 
Observe que o alcance delas pelo território brasileiro varia muito de uma estação para outra. No verão, a mEc 
alcança quase todo o Brasil, sendo responsável por distribuir calor e umidade pelo país, inclusive abastecendo rios 
que são fundamentais para grandes metrópoles como Rio e São Paulo (PESQUISEM SOBRE OS RIOS VOADORES). 
 Já na faixa do trópico de capricórnio, nós temos duas massas se formando, uma é a Massa Tropical Atlântica 
(mTa) e a outra é a Massa Tropical Continental (mTc). Essas duas massas são quentes, afinal, lembrando o mapa das 
zonas térmicas lá na primeira página, do trópico de câncer ao norte ao trópico de capricórnio ao sul, nós temos a 
faixa com a maior insolação da terra ao longo do ano. Contudo, elas divergem no quesito umidade, pois a mTa é 
bastante úmida, afinal se forma sobre o oceano, mas a mTc já é uma massa seca, pois se forma sobre o continente. 
Observe que a extensão delas sobre o território também varia ao longo do ano. 
 Por fim, temos uma massa que só aparece no inverno, é a Massa Polar Atlântica (mPa). No verão ela não 
atua sobre o território brasileiro porque não dispõe de força suficiente para disputar espaço em um momento onde 
é o calor que predomina, mas no inverno ela consegue atingir por vezes, mas não sempre, até a região norte. Por se 
formar no polo e acima do oceano, ela é fria e úmida, não úmida como a mTa ou a mEc, mas ainda assim carrega 
alguma umidade. Seu principal desempenho acontece na região sul, onde ela chega com mais força, de lá em diante 
ela vai perdendo frio e umidade até chegar já mais fraca no norte, muitas vezes sem sequer ser sentida por lá. 
 Se você observar bem, não há a menor necessidade de decorar nem o nome nem as características das 
massas, pois elas são nomeadas segundo o lugar onde se formam. Se é sobre o equador, é uma massa equatorial, se 
é sobre o trópico, é uma massa tropical, se é sobre o polo, é uma massa polar. Se ela se formou em cima de oceano 
ou floresta é úmida, se formou em cima do continente é seca. Você nunca mais vai se preocupar em decorar nome 
de massa nenhuma. 
 
  
 



Outros temas importantes sobre o clima 
 
- El nino - 
 

O El Niño é um fenômeno meteorológico que ocorre no oceano Pacífico. Seus efeitos, porém, são sentidos 
no planeta todo. O termo El Niño foi usado pela primeira vez por pescadores do século XIX para se referir a uma 
corrente de água quente que influenciava a pesca na costa do Peru. Eles chamaram essa corrente de El Niño, que em 
espanhol significa “Menino Jesus”, porque geralmente ela aparecia na época do Natal. 
 
Causas  

O El Niño ocorre quando há mudanças nos ventos alísios que sopram sobre o oceano Pacífico. Os ventos 
alísios são aqueles que sopram na região do equador. Eles se deslocam de áreas de alta pressão atmosférica para 
áreas de baixa pressão atmosférica. 

Normalmente, a área leste do Pacífico, perto da costa da América do Sul, é de alta pressão; a área oeste, 
perto da Indonésia e do norte da Austrália, é de baixa pressão. Portanto, os ventos alísios sopram de leste para 
oeste. Esse movimento leva a água quente da superfície do oceano em direção ao Pacífico ocidental. 

Quando o El Niño ocorre, porém, a pressão no leste diminui à medida que a pressão no oeste aumenta. Essa 
inversão faz com que os ventos alísios fiquem mais fracos ou até mudem de sentido. Assim, a água quente passa a se 
deslocar para o leste, em direção à América do Sul. 
 
Consequências  

Na costa oeste da América do Sul, a água quente interfere no ecossistema oceânico, pois impede que a água 
fria venha à superfície. A água fria é rica em nutrientes que sustentam a cadeia alimentar. Em condições normais, os 
nutrientes servem de alimento para o plâncton, que, por sua vez, serve de alimento para os peixes. Durante o El 
Niño, a água quente provoca uma diminuição na oferta de alimento. Os peixes morrem ou migram para águas mais 
frias. Como consequência, aves, focas e outros animais que se alimentam deles são afetados. 

Além disso, a água quente da superfície do oceano aquece o ar acima dela, o que facilita a formação 
de furacões sobre as regiões central e leste do Pacífico. Nas Américas do Norte e do Sul, a costa oeste pode ser 
atingida por fortes chuvas e inundações, enquanto países do Pacífico ocidental, como a Austrália e a Indonésia, 
podem sofrer seca. 

No Brasil, certas regiões sentem mais os efeitos do El Niño. No Nordeste, as secas tendem a se intensificar. 
As chuvas também diminuem em certas áreas da Amazônia, o que aumenta o risco de queimadas. No Sul, por outro 
lado, um excesso de chuvas costuma provocar enchentes. 

Os danos causados por El Niños severos levaram os cientistas a desenvolver tecnologias que permitem 
prevê-los. Satélites, boias e outros equipamentos ajudam a monitorar a temperatura da água e as condições da 
atmosfera. O El Niño costuma ocorrer em intervalos que variam de dois a sete anos. Muitas vezes, ele é seguido por 
um fenômeno conhecido como La Niña, que tem o efeito oposto sobre as condições do tempo. 
 
Fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/El-Ni%C3%B1o/626519 
 
- Furacões, tufões e ciclones - 
 
 Eles são todos a mesma coisa: tempestades tropicais. Mas eles são conhecidos por nomes diferentes em 
locais diferentes. No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, eles são chamados de furacões. Se o 
mesmo tipo de perturbação ocorre no noroeste do Oceano Pacífico, é conhecido como um tufão e um ciclone é a 
tempestade tropical formada no Pacífico Sul e no Oceano Índico. 
 Mas quando eles podem ser chamados de furacões, tufões e ciclones? Um ciclone tropical é um termo 
genérico usado por meteorologistas. Significa que é um sistema rotativo e organizado de nuvens e tempestades que 
se originaram em águas tropicais ou subtropicais, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica 
dos Estados Unidos. Assim que a velocidade dos ventos atinge 74 milhas por hora (119 km/ h) ou mais, ele é 
classificado como furacão, tufão ou ciclone tropical, dependendo de onde a tempestade se origina no mundo. 
 O ar sobe rapidamente quando é aquecido pela água morna do mar. Quando esfria novamente, ele é 
empurrado para o lado pelo ar mais quente que sobe por baixo dele. Este ciclo causa ventos fortes. Tempestades 
tropicais têm ventos mais rápidos que 119 km/h. Sobre o mar, uma tempestade tropical pode causar grandes ondas 
(não é tsunami!). Quando essas ondas alcançam a terra, elas podem inundar grandes áreas, incluindo vilas e cidades. 
 

https://escola.britannica.com.br/artigo/meteorologia/483008
https://escola.britannica.com.br/artigo/oceano-Pac%C3%ADfico/482138
https://escola.britannica.com.br/artigo/costa/625707
https://escola.britannica.com.br/artigo/Peru/482196
https://escola.britannica.com.br/artigo/Natal/480978
https://escola.britannica.com.br/artigo/vento/482864
https://escola.britannica.com.br/artigo/equador/481238
https://escola.britannica.com.br/artigo/atmosfera/480701
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Sul/482546
https://escola.britannica.com.br/artigo/Indon%C3%A9sia/481564
https://escola.britannica.com.br/artigo/Austr%C3%A1lia/480708
https://escola.britannica.com.br/artigo/ecossistema/481197
https://escola.britannica.com.br/artigo/cadeia-alimentar/481302
https://escola.britannica.com.br/artigo/pl%C3%A2ncton/482226
https://escola.britannica.com.br/artigo/peixe/481287
https://escola.britannica.com.br/artigo/migra%C3%A7%C3%A3o-animal/481904
https://escola.britannica.com.br/artigo/ave/480791
https://escola.britannica.com.br/artigo/foca/482475
https://escola.britannica.com.br/artigo/ar/480548
https://escola.britannica.com.br/artigo/tempestade/482589
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/chuva/482326
https://escola.britannica.com.br/artigo/inunda%C3%A7%C3%A3o/481292
https://escola.britannica.com.br/artigo/seca/481174
https://escola.britannica.com.br/artigo/Brasil/480842
https://escola.britannica.com.br/artigo/regi%C3%A3o-Nordeste/483410
https://escola.britannica.com.br/artigo/Amaz%C3%B4nia/483058
https://escola.britannica.com.br/artigo/regi%C3%A3o-Sul/483574
https://escola.britannica.com.br/artigo/sat%C3%A9lite/482459
https://escola.britannica.com.br/artigo/tempo/482842
https://escola.britannica.com.br/artigo/El-Ni%C3%B1o/626519


Em terra, os ventos fortes podem causar muitos estragos - desde destruir casas até derrubar árvores e 
arrastar veículos. Os cientistas dizem que a temperatura da água do oceano está subindo e isso pode levar a 
furacões com intensidade ainda maior no futuro. Eles acrescentam que uma atmosfera mais quente também pode 
reter mais água, então, isso deve permitir que os furacões despejem mais água nas áreas afetadas. Mas há muitos 
fatores que tornam complexa a relação entre a mudança climática e os furacões. 
 

 
 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45492023 
 
- Tipos de chuvas -  
 
 Os tipos de chuva, que são classificados conforme a sua origem, são: chuvas convectivas, frontais e 
orográficas. A chuva é um dos vários tipos de precipitação do vapor d'água existente na atmosfera, sendo 
caracterizada pela queda da água em sua forma líquida. É possível, assim, caracterizá-la e classificá-la com base em 
diferentes critérios, como o índice de acidez ou a sua intensidade. No entanto, a seguir, destacaremos os principais 
tipos de chuva conforme a sua classificação mais comum, que se baseia em sua forma de ocorrência. Desse modo, 
temos três tipos de chuva principais: as convectivas, as orográficas e as frontais. 
 
Chuvas de convecção ou convectivas 
 

 
As chuvas convectivas – também chamadas de chuvas 

de verão – são aquelas que se formam a partir da circulação 
do ar em uma determinada localidade, havendo um 
movimento ascendente do ar quente e descendente do ar frio, 
haja vista que esse último é mais denso. Assim, o ar quente, ao 
subir, leva consigo toda a umidade produzida na superfície, 
incluindo a evapotranspiração da vegetação, produzindo o 
ambiente propício para a formação das chuvas. 
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Chuvas frontais 
 

 

 

As chuvas frontais – também chamadas de chuvas 
ciclônicas – são aquelas resultantes do encontro direto entre 
duas massas de ar, sendo uma fria e seca e outra quente e 
úmida. A massa de ar frio, por ser mais densa, faz a massa de 
ar quente e úmido subir para os pontos mais altos da 
troposfera, onde se inicia o processo de condensação e a 
consequente precipitação. 
 

 
Chuvas orográficas 

 

As chuvas orográficas são o principal exemplo de como as 
formas de relevo podem influenciar o clima e também os 
fenômenos meteorológicos, o que faz com que também 
sejam chamadas de chuvas de relevo. Elas ocorrem quando 
uma massa de ar úmido é “bloqueada” por uma forma 
íngreme de relevo, como uma montanha, uma serra ou 
escarpa. Assim, nessa área de encontro, ocorrem fortes 
chuvas orográficas, que retiram toda a umidade do ar e faz 
com que ele se apresente mais seco ao prosseguir. 
Geralmente, as áreas que recebem esse ar seco formado 

passam por fortes secas. Em alguns pontos, formam-se, por esse motivo, grandes desertos, a exemplo de algumas 
áreas da China, que são desérticas justamente pela impossibilidade de chuvas, que se concentram nas áreas de 
relevo mais íngreme no sul da Ásia. 
 
Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. "Tipos de Chuva"; Brasil Escola. 
 
- Tipos Climáticos -  
 
Clima Equatorial 
 
Principais características: 
- Temperaturas elevadas durante o ano todo (média anual de 25°C). 
- Elevado nível de chuvas (acima de 2.000 mm por ano) e de umidade. 
Regiões: áreas do mundo próximas a linha do Equador como, por exemplo: Amazônia, região central da África, ilhas 
ao norte da Austrália e sudoeste asiático. 
 
 Clima Tropical 
 
Principais características: 
- Temperatura média anual entre 20 e 25 graus célsius. 
- Índice pluviométrico entre 1200 e 2000 mm por ano. 
- Umidade relativa do ar entre 70 e 90%. 
- Temperaturas quentes no verão. 
Regiões: regiões do planeta situadas entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio. Exemplos: centro-norte do Brasil, 
centro-sul da África, Índia, Tailândia. 
 
 Clima Temperado 
 
Principais características: 
- Inverno de temperaturas baixas (média de 10°C) e verões quentes (média de 20°C). 
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- Índice de chuvas anual em torno de 600 mm. 
- Umidade do ar elevada durante grande parte do ano. 
Regiões: áreas central e ocidental da Europa; litoral sul da América do Sul, sudoeste da Austrália e noroeste da 
América do Norte. 
 
Clima Subtropical 
 
Principais características: 
- Verão quente, porém curto (temperaturas em torno de 23°C). Inverno com temperaturas baixas (média de 5°C). 
- Índice pluviométrico em torno de 700 mm por ano. 
- A umidade relativa do ar fica entre 50 e 70% durante o ano. 
Regiões: sul do Brasil, costa oriental da Austrália e nordeste dos Estados Unidos. 
 
Clima Polar 
 
Principais características: 
- Temperaturas extremamente baixas durante o ano todo. No verão a temperatura fica em torno de 5°C. Já no 
rigoroso inverno, varia entre -10 e -40°C. 
- A umidade relativa do ar média anual é de 70%. 
Regiões: Antártida e região norte do Ártico. 
 
Clima Mediterrâneo 
 
Principais características: 
- Verões de temperatura elevadas (média de°) e invernos frios (média de 5°C). 
- As chuvas ficam entre 700 e 1000 milímetros por ano. 
- A umidade relativa do ar anual fica entre 70 e 80% ao ano. 
Regiões: Sul da Europa, costa sul ocidental dos Estados Unidos, extremos norte e sul da África e parte s do sul da 
Austrália. 
 
Clima Frio 
 
Principais características: 
- Verões amenos (média de 7°C) e invernos rigorosos (média de 0°C). 
- Umidade do ar de 70% (média anual). 
- Pouca chuva durante o ano (média de 400 mm). 
Regiões: regiões norte da América do Norte, Sibéria (Rússia) e norte da Europa. 
 
 Clima Desértico 
 
Principais características: 
- Elevada amplitude térmica (diferença entre mínima e máxima) diária, ficando entre 15 e 20°C. 
- Baixo índice pluviométrico (abaixo de 200 mm por ano). 
- Baixa umidade relativa do ar (abaixo de 30%) durante grande parte do ano. 
Regiões: presente nas regiões desérticas do mundo como, por exemplo, deserto do Saara (norte da África), deserto 
de Atacama (região costeira do Chile), deserto da Arábia (Península Arábica), deserto de Gobi (Mongólia e China), 
Deserto de Mojave (na Califórnia, EUA) e Deserto de Gibson na Austrália. 
 
Clima Semiárido 
 
Principais características: 
- Verão quente (média de 20°C) e inverno frio (média de – 5°C). O semiárido brasileiro não possui estas 
características, pois as temperaturas são elevadas (em torno de 25°C) durante grande parte do ano. 
- Baixo índice pluviométrico anual (entre 100 e 300 milímetros). 
- Baixa umidade do ar, principalmente no inverno. 
Regiões: interior do nordeste brasileiro, centro da Ásia, norte e sul do deserto do Saara e sul da África. 
 



 Clima Frio de Montanha 
 
Principais características: 
- Frio durante quase todo ano. Quanto mais elevada a montanha, menor é a temperatura. No pico de grande parte 
das grandes montanhas a temperatura média anual fica entre -10°C e -20°C. 
- Presença de neve no pico de muitas montanhas elevadas. 
- Chuvas em grande quantidade nas montanhas situadas em áreas tropicais. 
Regiões: presente nas regiões montanhosas do planeta como, exemplo, regiões altas da Cordilheira dos Andes (oeste 
da América do Sul), Alpes (Europa), Monte Kilimanjaro (Tanzânia), Sierra Madre (nordeste do México) e Montanhas 
Rochosas (América do Norte Ocidental). 
 
Clima Oceânico 
 
Principais características: 
- Umidade elevada. 
- Influência das correntes marítimas. 
- Índice Pluviométrico elevado (geralmente acima de 2.000 mm por ano). 
Regiões: regiões litorâneas com influência climática do oceano. 
 
Fonte: https://www.suapesquisa.com/clima/climas_mundo.htm 
 
- Climas do Brasil - 
 

O Brasil possui uma grande variedade de climas, devido ao seu território extenso (8,5 milhões de km2), à 
diversidade de formas de relevo, à altitude e dinâmica das correntes e massas de ar. Cerca de 90% do território 
brasileiro localiza-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, motivo pelo qual usamos o termo "país tropical". 

Atravessado na região norte pela Linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, a maior parte do 
Brasil situa-se em zonas de latitudes baixas, nas quais prevalecem os climas quentes e úmidos, com temperaturas 
médias em torno de 20°C. 

A classificação de um clima depende de diversos fatores, como a temperatura, a umidade, as massas de ar, a 
pressão atmosférica, as correntes marítimas e ventos, entre outros. A classificação mais utilizada para os diferentes 
tipos de clima do Brasil assemelha-se à criada por Arthur Strahler, se baseando na origem, natureza e movimentação 
das correntes e massas de ar. Sabe-se que as massas de ar que interferem mais diretamente são a equatorial 
(continental e atlântica), a tropical (continental e atlântica) e a polar atlântica. 

Dessa forma, são verificados no país desde climas superúmidos quentes, provenientes das massas 
equatoriais, como é o caso de grande parte da região Amazônica, até climas semi-áridos muito fortes, próprios do 
sertão nordestino. Temos então, como principais tipos climáticos brasileiros: subtropical, semiárido, equatorial 
úmido, equatorial semiúmido, tropical e tropical de altitude. 
 
Clima subtropical 

As regiões que possuem clima subtropical apresentam grande variação de temperatura entre verão e 
inverno, não possuem uma estação seca e as chuvas são bem distribuídas durante o ano. É um clima característico 
das áreas geográficas a sul do Trópico de Capricórnio e a norte do Trópico de Câncer, com temperaturas médias 
anuais nunca superiores a 20°C. A temperatura mínima do mês mais frio nunca é menor que 0°C. 

 
Clima semiárido 

O clima semiárido, presente nas regiões Nordeste e Sudeste, apresenta longos períodos secos e chuvas 
ocasionais concentradas em poucos meses do ano. As temperaturas são altas o ano todo, ficando em torno de 26 ºC. 
A vegetação típica desse tipo de clima é a caatinga. 

 
Clima equatorial úmido 

Este tipo de clima apresenta temperaturas altas o ano todo. As médias pluviométricas são altas, sendo as 
chuvas bem distribuídas nos 12 meses, e a estação seca é curta. Aliando esses fatores ao fenômeno da 
evapotranspiração, garante-se a umidade constante na região. É o clima predominante no complexo regional 
Amazônico. 

 
 

https://www.suapesquisa.com/clima/climas_mundo.htm


Clima equatorial semiúmido 
Em uma pequena porção setentrional do país, existe o clima equatorial semiúmido, que também é quente, 

mas menos chuvoso. Isso ocorre devido ao relevo acidentado (o planalto residual norte-amazônico) e às correntes 
de ar que levam as massas equatoriais para o sul, entre os meses de setembro a novembro. Este tipo de clima 
diferencia-se do equatorial úmido por essa média pluviométrica mais baixa e pela presença de duas estações 
definidas: a chuvosa, com maior duração, e a seca. 
 
Clima tropical 

Presente na maior parte do território brasileiro, este tipo de clima caracteriza-se pelas temperaturas altas. 
As temperaturas médias de 18°C ou superiores são registradas em todos os meses do ano. O clima tropical 
apresenta uma clara distinção entre a temporada seca (inverno) e a chuvosa (verão). O índice pluviométrico é mais 
elevado nas áreas litorâneas. 
 
Clima tropical de altitude 

Apresenta médias de temperaturas mais baixas que o clima tropical, ficando entre 15° e 22°C. Este clima é 
predominante nas partes altas do Planalto Atlântico do Sudeste, estendendo-se pelo centro de São Paulo, centro-sul 
de Minas Gerais e pelas regiões serranas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As chuvas se concentram no verão, 
sendo o índice de pluviosidade influenciado pela proximidade do oceano. 
 
Fonte: https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Clima/content2.php 
 
  
Bem, acho que já falei bastante sobre clima. Agora é hora de você testar seus conhecimentos. Perceba que alguns 
temas presentes nos exercícios não foram abordados aqui e que também aparecerão alguns conceitos que vocês 
não conhecem. Todo exercício é uma oportunidade de estudo, especialmente estes que não valem nota nem 
aprovação no vestibular. Logo, se aparecer algo que não foi explicado ou que gerou dúvida, aproveite para 
pesquisar. 
 
- Exercícios –  
 
1. (Mackenzie 2019)  Além dos fatores climáticos estáticos (latitude e altitude), deve-se destacar também a atuação dos fatores 
dinâmicos sobre os climas encontrados no território brasileiro: as massas de ar. Elas são grandes extensões de ar que 
apresentam características de temperatura, pressão e umidade das regiões onde se formam. Por exemplo, as massas que 
começam a se movimentar da linha equatorial são quentes, uma vez que essa é a região que recebe a mais forte insolação no 
planeta. As massas que adquirem movimento vindas dos polos são frias, em função do pouco aquecimento daquela parcela do 
planeta. Cinco grandes massas de ar agem frequentemente no Brasil. 
 

TAMDJIAN, James e MENDES, Ivan. Geografia – Estudos para a compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2011, p. 64. 
 
 
A respeito das massas de ar que atuam no território brasileiro, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. A Massa Equatorial Continental (mEc) origina-se na Amazônia Oriental. Ela atua apenas nos meses de verão, ou seja, de 

dezembro a março. 
II. A Massa Tropical Atlântica (mTa) é mais sentida ao longo do litoral das regiões Norte e Nordeste, pois é formada pelos ventos 

alísios que sopram das zonas de altas pressões subtropicais do Hemisfério Norte. 
III. A Massa Tropical Continental (mTc), quente e seca, atua principalmente no Centro-Sul do Brasil, influenciando a temperatura 

e umidade relativa do ar dessa região. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, apenas.    
b) II, apenas.    
c) III, apenas.    
d) I e II, apenas.    
e) II e III, apenas.    
  
 
 
 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Clima/content2.php


2. (Upf 2019)  Analise os dois climogramas que seguem e, pelas informações que eles apresentam e pelos seus conhecimentos 
sobre o tema, identifique a classificação climática e a cidade onde ocorrem.  
 

 

                       
 

a)  1) Equatorial úmido / Belém  2) Subtropical úmido / Curitiba  

b)  1) Equatorial / Goiânia  2) Subtropical / Porto Alegre  

c)  1) Tropical de altitude / Salvador  2) Semiárido / Juazeiro  

d)  1) Temperado / Santos  2) Equatorial Úmido / Manaus  

e)  1) Litoral Úmido / Maceió  2) Tropical Árido / Cuiabá  

  
  
3. (Fuvest 2019)  O gráfico mostra as temperaturas médias mensais históricas de cinco cidades, todas localizadas em altitudes 
próximas do nível do mar: Alexandria (Egito), Barcelona (Espanha), Buenos Aires (Argentina), Santos (SP, Brasil), São Luís (MA, 
Brasil). 
 

 
 
No gráfico, essas cidades estão representadas, respectivamente, pelos símbolos:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     



 4. (Ufu 2019)  Observe os gráficos e as informações abaixo. 
 

 

 
 
A partir da análise dos gráficos e das características apresentadas, é correto afirmar que os Gráficos I e II representam, 
respectivamente, os climas  
a) Litorâneo Úmido e Tropical de Altitude.    
b) Equatorial Subúmido e Litorâneo Úmido.    
c) Equatorial Úmido e Subtropical Úmido.     
d) Litorâneo Úmido e Equatorial Úmido.    
  
5. (Udesc 2019)  Observe o climograma de Florianópolis. 
 

Com base no climograma de Florianópolis 
apresentado, analise as proposições. 
 
I. A maior ocorrência de precipitação entre 
os meses de janeiro a março, em 
Florianópolis, é consequência da atuação 
da massa de ar Tropical Atlântica. 
II. A massa de ar Polar Atlântica é a 
responsável pela queda de temperaturas, 
observadas durante o inverno. 
III. A precipitação mais elevada entre 
janeiro e março, em Florianópolis, decorre 
da atuação da massa de ar Tropical 
Continental, mais úmida que a massa 
Tropical Atlântica. 
IV. Em Florianópolis, as chuvas são bem 
distribuídas porque as massas de ar que 
atuam são quentes no verão (mTa), frias 
no inverno (mPa), ambas são úmidas. 
 
 
 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.     



 6. (Espcex (Aman) 2019)  Leia os trechos a seguir: 
 
“17/07/2017- Canela, Gramado e Caxias do Sul, [...] registraram o fenômeno. Frio chegou com intensidade ao estado e 
temperatura deve cair ainda mais ao longo do dia.“ (https://g1.globo.com) 
 
“31/03/2016- Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete chegar com tudo *...+” 
(https://www.dicasdegramado.com.br) 
 
Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida. 
Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as comidas típicas locais e têm o anseio de 
conhecer, ao vivo, a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil. A associação de dois importantes fatores climáticos 
justifica a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. São eles:  
a) latitude e altitude.    
b) maritimidade e latitude.    
c) continentalidade e maritimidade.    
d) altitude e longitude.    
e) correntes marítimas e massas de ar.    
  
7. (Enem 2019)   

No Hemisfério Sul, a sequência latitudinal dos desertos 
representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil 
devido à seguinte razão:  
a) Existência de superfícies de intensa refletividade.     
b) Preponderância de altas pressões atmosféricas.     
c) Influência de umidade das áreas florestais.     
d) Predomínio de correntes marinhas frias.     
e) Ausência de massas de ar continentais.    
  
 
 
 
 
 

 
8. (Uece 2019)  Os tipos climáticos da Região Sul são controlados por massas de ar tropicais e polares, fator que confere a esses 
tipos de clima algumas características particulares em relação a outros climas do Brasil, dentre as quais se encontra  
a) a ocorrência das maiores chuvas anuais nos meses de julho e agosto nas cidades de Curitiba e Florianópolis.    
b) uma maior regularidade na distribuição pluviométrica anual associada às baixas temperaturas no inverno.     
c) a pequena variação térmica anual que mantém as temperaturas sempre acima de 28 C.     
d) a atuação da MEC e da ZCIT, principais elementos atmosféricos na formação das chuvas nessa região.    
  
9. (Enem PPL 2019)  Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do 
ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos 
o tamanho da menor sombra ao longo de um dia (ao meio-dia solar), esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos 
antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que, ao longo de um 
ano (sempre ao meio-dia solar): (I) a sombra é máxima no solstício de inverno; e (II) a sombra é mínima no solstício de verão. 
O estudante, que morava em Macapá (na Linha do Equador), ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas 
eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos virtuais em Salvador (Região Tropical) e Porto Alegre 
(Região Temperada) e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada, ao longo do 
dia, durante um ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico (SV: Solstício de Verão; SI: 
Solstício de Inverno; E: Equinócio): 
 

Qual(is) cidade(s) indicada(s) no texto e no gráfico 
contradiz(em) a afirmação II?  
a) Salvador.    
b) Porto Alegre.    
c) Macapá e Salvador.    
d) Macapá e Porto Alegre.    
e) Porto Alegre e Salvador.    
  
 

 



10. (Uece 2019)  O El Niño é um fenômeno oceânico que ocorre em parte das águas do Pacífico e provoca uma série de 
alterações nas condições atmosféricas do planeta em várias escalas. 
 
Considerando esse processo, analise as seguintes afirmações: 
I. O comportamento das chuvas na região Centro-Oeste do Brasil, em anos de El Niño, não apresenta efeitos evidentes. 
II. Na América do Sul, os efeitos do El Niño são sentidos apenas em pequenas áreas isoladas, como no semiárido brasileiro. 
III. Esse fenômeno se caracteriza pelo aquecimento incomum em parte das águas superficiais na costa do Peru. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I e II apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I, II e III.    
d) I e III apenas.    
  
11. (Ufrgs 2019)  Leia o segmento abaixo. 
 
Os 13 membros da equipe de futebol Wild Boar ficaram presos na caverna no dia 23 de junho, após chuvas fortes inundarem a 
entrada principal do local. Naquela ocasião, os militares tailandeses afirmaram que os jovens teriam aulas de mergulho para 
conseguir deixar o complexo de cavernas de Tham Luang, localizado em Chiang Rai, no norte da Tailândia, e que é o quarto mais 
extenso do país, com cerca de 10 quilômetros. 

Disponível em: <https://www.climatempo.com.br/verao/noticia/2018/07/03/o-dificil-resgate-de-jovensem-caverna-na-
tailandia-2473>. Acesso em: 03 jul. 2018. 

As chuvas fortes citadas no texto podem estar diretamente relacionadas  
a) ao efeito da nevasca sazonal.     
b) ao gradiente adiabático sísmico.    
c) às monções tropicais.    
d) à ondulação extratropical.    
e) à circulação termohalina.     
  
12. (Mackenzie 2019)  Está restrito a pequenos trechos, normalmente próximos a desertos, como na Califórnia, Estados Unidos; 
na região central do Chile; nos extremos norte e sul da África; e no sul da Europa. É caracterizado por verões quentes e secos – 
em função da expansão das massas de ar seco dos desertos vizinhos – e por invernos brandos e úmidos – período em que essas 
massas de ar recuam e ficam estacionárias nos desertos. 

LUCCI, BRANCO e MENDONÇA. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 119. 
 
Assinale a opção correspondente ao tipo de clima descrito.  
a) Clima Temperado    
b) Clima Mediterrâneo    
c) Clima de Montanha    

d) Clima Tropical    
e) Clima Desértico    

  
13. (Ufu 2019)  A circulação atmosférica resulta da movimentação geral do ar, proporcionada pelo movimento de rotação da 
Terra e pela desigual distribuição de energia solar. É um movimento de grande escala, responsável pelo aquecimento da 
superfície terrestre. 

 
 
 
Considerando-se a circulação atmosférica terrestre, assinale a alternativa 
correta.  
a) Nas latitudes subtropicais, nos dois hemisférios, o ar seco explica a 

concentração de desertos, situados ao longo da latitude de 30 ,  devido à 

grande amplitude térmica anual que caracteriza essas regiões.    
b) Na latitude de 60 ,  em ambos os hemisférios, formam-se zonas de baixa 

pressão que atraem ventos provenientes das latitudes subtropicais, originando 
ventos de oeste.     
c) O encontro entre os ventos orientais e o ar frio originário dos polos produz a 
zona de convergência intertropical, de instabilidade climática, que se desloca de 
acordo com as estações do ano.     
d) Nas regiões polares, o ar frio e denso forma um centro de baixa pressão que 
é atraído para a zona de maior pressão das regiões tropicais, formando o 
fenômeno da friagem.     
  

 



14. (Ufrgs 2019)  Considere as afirmações abaixo, sobre as variações no ângulo de incidência da luz solar e na duração do dia nos 
diferentes hemisférios, conforme a latitude ao longo do ano. 
 
I. O solstício de verão no Hemisfério Sul corresponde ao dia mais longo do ano devido à maior duração da exposição solar. Nessa 

data, há insolação durante 24 horas nas latitudes ao sul do Círculo Polar Antártico. 
II. A duração do inverno em Porto Alegre se altera a cada ano, pois o ângulo solar é diferente no solstício de inverno no 

Hemisfério Sul e no solstício de inverno no Hemisfério Norte. 
III. A duração do dia e da noite, nas datas dos solstícios, é exatamente igual em Porto Alegre. A duração da exposição solar ao 

norte do Círculo Polar Ártico, no solstício de verão no Hemisfério Norte, e ao sul do Círculo Polar Antártico, no solstício de 
verão no Hemisfério Sul, é maior do que a recebida no Equador no Equinócio. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     
b) Apenas II.     
c) Apenas III.     
d) Apenas I e II.     
e) I, II e III.     
  
15. (Ufrgs 2018)  Observe a figura e leia o texto abaixo. 

 
Entre agosto e setembro de 2017, a Nasa reportou as consequências 
da passagem do furacão Harvey, em Houston, a quarta cidade mais 
populosa dos EUA, quando milhares de pessoas foram resgatadas das 
enchentes devido ao volume de precipitação ocorrido. Dias depois, o 
furacão Irma foi registrado como o de maior intensidade no Atlântico, 
quando atingiu áreas como Flórida e ilhas da América Central, 
gerando grandes repercussões socioeconômicas. 
 
Sobre essas ocorrências na região, é correto afirmar que os furacões 
estão relacionados a  
a) ciclones tropicais.     
b) ciclones extratropicais.    
c) monções.    
d) margens tectônicas ativas junto ao Golfo do México.    
e) ciclones extratropicais formados nas águas aquecidas do Golfo do 

México.    
  
16. (Unesp 2018)   

 
A figura ilustra a alteração na distribuição das __________ como 
resultado de três décadas de desmatamento em certo setor da 
Floresta Amazônica. O “deslocamento” desse tipo de precipitação 
é um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, 
que promovem a concentração da pluviosidade nas bordas das 
áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode 
ter como consequência __________ na região. 
 

(Jaya Khanna et al. “Regional dry-season climate changes due to 
three decades of Amazonian deforestation”. Nature Climate 

Change, março de 2017. Adaptado.) 
 
 
As lacunas do texto devem ser preenchidas por  
a) chuvas convectivas – a manutenção dos serviços ecológicos.    
b) chuvas frontais – a diminuição da evapotranspiração.    
c) chuvas convectivas – a redução da produtividade agrícola.    
d) chuvas orográficas – o empobrecimento do solo.    
e) chuvas frontais – o aumento na frequência de incêndios.    
  
 
 

 



17. (Ufu 2018)  Os rios voadores são cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregadas de vapor de água, 
muitas vezes, acompanhados por nuvens e propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis produzem chuvas 
abundantes em grande parte do Brasil. 
Disponível em: <http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/> Acesso em: 18 de mar, 2017. (Adaptado). 
 
O fenômeno atmosférico exposto é formado pela  
a) invasão dos sistemas polares que conduzem o ar frio e úmido, originado da Patagônia para o interior do Brasil.    
b) ação dos ventos de Alísios, que retiram umidade da superfície dos oceanos e a conduzem em direção aos trópicos.    
c) água liberada pela Floresta Amazônica para a atmosfera em forma de vapor, e transportada pelas correntes de ar.    
d) ação orográfica da Serra do Mar, produzindo chuvas abundantes na maior parte do litoral brasileiro.    
  
18. (Famerp 2018)  Sistemas frontais e anticiclones conseguem deslocar-se meridionalmente e atingir latitudes muito baixas 
ultrapassando, inclusive, a linha do equador. Suas consequências são localmente conhecidas como “friagens”. 

(Marcelo E. Seluchi. “Geadas e friagens”. In: Iracema F. A. Cavalcanti. et al (org). Tempo e clima no Brasil, 2009. Adaptado.) 
 
As friagens são caracterizadas pela ação da: 
a) massa polar do pacífico.    
b) frente fria atlântica.    
c) massa polar atlântica.    

d) massa tropical atlântica.    
e) frente fria andina.    

  
19. (Ufrgs 2018)  Considere os climatogramas abaixo. 

 
Assinale a alternativa correta sobre os climatogramas.  
a) O clima equatorial pode ser representado pelo climatograma 1, em que se verificam elevados totais pluviométricos.    
b) A elevada amplitude térmica pode ser observada no climatograma 1, o qual representa o clima equatorial.    
c) A umidade climática representada no climatograma 2 também é garantida pelas temperaturas elevadas durante todo o ano e 

pela concentração de pluviosidade nos meses de junho a outubro.    
d) A cidade de Cuiabá pode ser bem representada pelo climatograma 1, pois apresenta condições térmicas de maior 

aquecimento e índices de precipitação bem distribuídos ao longo do ano todo.    
e) A variabilidade térmica da cidade de Porto Alegre, representada pelo climatograma 2, é bastante acentuada, e as médias 

anuais situam-se entre 2 C  e 35 C.     

  
20. (Fuvest 2018)   

 
O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona intertropical. As 
massas de ar que atuam em território brasileiro possuem influências oceânicas e 
continentais. Sobre as características dessas massas de ar, é correto afirmar:  
a) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e úmido, responsável pela 
grande umidade na Amazônia.    
b) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do sul em direção ao norte do 
território brasileiro e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir a 
região Centro-Oeste no inverno.    
c) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como característica a presença de ar 
quente e úmido, ocasionando alagamentos no Centro-Oeste no inverno.    
d) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e seco, que atua no nordeste do 
litoral brasileiro.    
e) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, que atua no sul do litoral 
brasileiro.    
  



21. (Puccamp 2018)  A maior parte do território brasileiro está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Isto torna 
o Brasil um dos países do mundo com excelentes condições para a geração de energia solar, mesmo com uma variação climática 
significativa entre suas regiões. Considere os climogramas e o mapa para responder à questão. 

 
 
 
 
Os Climogramas I e II são, respectivamente, característicos das áreas 
indicadas no mapa pelos números  
a) 2 e 4.     
b) 1 e 3.    
c) 4 e 5.    
d) 3 e 2.    
e) 5 e 3.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22. (Enem 2018)  TEXTO I  
 
Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em 
nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca.  
 
TEXTO II  
 

Dinâmicas atmosféricas no Brasil 
Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos Jatos de Baixos Níveis (JBN), Frentes 
Frias (FF) e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 
para um verão normal e para o verão seco de 2014. “A” representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica.  
 

 



 
De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, no Sudeste, teve como causa natural o(a)   
a) constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas.     
b) formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade.     
c) presença de nebulosidade na região de cordilheira.     
d) avanço de massas polares para o continente.     
e) baixa pressão atmosférica no litoral.     
  
23. (Ufu 2018)  Médias Térmicas Registradas 
 

Cidades Latitude Longitude Temperatura janeiro Temperatura julho 

Brasília-DF 15 46' 47"   47 55' 47"   Máx. 28  / Mín. 18  Máx. 26  / Mín. 12  

Ilhéus-BA 14 47' 20"   39 02' 58"   Máx. 30  / Mín. 24  Máx. 27  / Mín. 20  

 
Os fatores climáticos que contribuem para as diferentes amplitudes térmicas nas cidades apresentadas são  
a) massas de ar e altitude.    
b) latitude e vegetação.    
c) forma de relevo e correntes marinhas.    
d) continentalidade e maritimidade.    
  
24. (Enem 2018)   

 
 
Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado?  
a) Cobertura vegetal com porte arbóreo.    
b) Barreiras orográficas com altitudes elevadas.    
c) Pressão atmosférica com diferença acentuada.    
d) Superfície continental com refletividade intensa.    
e) Correntes marinhas com direções convergentes.    
  
25. (Upe-ssa 1 2018)  Observe o gráfico a seguir e assinale o que os números 1 e 2 estão indicando. 
 

  
a) 1 - formação de nuvens; 2 - centro anticiclônico     
b) 1 - área ciclônica; 2 - anticiclone     
c) 1 - brisas terrestres; 2 - brisas marinhas     
d) 1 - ciclone extratropical; 2 - ventos constantes     
e) 1 - centro de altas pressões; 2 - centro de baixas pressões     
  
 
 
 
 
 

 



26. (Upf 2018)  Com base no infográfico que segue e nos seus conhecimentos sobre os tipos de chuva, assinale a alternativa 
correta. 
 

 
 

 Nº Tipo de Chuva Característica Nº Tipo de chuva Característica 

a) 1 Convectiva 
Ascenção do ar quente 

 

2 Frontal Choque de duas massas de ar 

b) 2 Frontal 
Choque de duas frentes de 

ar 
1 Orográfica Ocorre em altas altitudes 

c) 3 Orográfica Ocorre em baixas altitudes 1 De relevo 
Popularmente chamada de 

tempestade tropical 

d) 1 Frontal 
Popularmente chamada de 

chuva de verão 
3 Convectiva Origina o Deserto do Atacama 

e) 2 De relevo Ocorre em baixas latitudes 1 Convectiva 
Ocasiona a formação de 

frentes 

   
27. (Usf 2018)  Em 2017, o mundo foi surpreendido pela ocorrência de alguns furacões de elevado poder destrutivo, tais como 
os furacões Irma e José. Ao observar a imagem de satélite a seguir, constata-se que os dois furacões apresentam um 
determinado sentido de deslocamento. Se esse mesmo fenômeno ocorresse no hemisfério Sul, o movimento de deslocamento 
seria no sentido oposto. 
 

 
O fenômeno observado na imagem é causado por 
qual característica física da Terra?  
a) Movimento em órbita elíptica em torno do Sol.     
b) Movimento em torno de seu próprio eixo.     
c) Proximidade com seu satélite natural, a Lua.     
d) Alinhamento com o Sol e a Lua.     
e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita.    
  
 
 
 
 
 
 

 



28. (Uefs 2018)  Nas áreas desérticas, a perda de energia é máxima e a evaporação é quase nula. Toda a energia solar recebida 
durante o dia serve para aquecer a superfície, que restitui quase imediatamente este calor às camadas inferiores da atmosfera 
por simples condução térmica. 

(Fillipe T. P. Torres e Pedro J. O. Machado. Introdução à climatologia, 2011. Adaptado.) 
 
Nas áreas desérticas, a relação entre radiação solar, temperatura e umidade provoca  
a) a ocorrência da inversão térmica.    
b) a formação de ilhas de calor.    
c) a ausência de biodiversidade.    
d) a elevada amplitude térmica.    
e) a formação de nevoeiros.    
  
29. (Upe-ssa 3 2018)  Observe a imagem de satélite a seguir: 

 
 
 
A área apresentada corresponde à seguinte zona térmica 
da Terra:  
a) Polar Norte.    
b) Polar Sul.    
c) Temperada Norte.    
d) Tropical Setentrional.    
e) Temperada Sul.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. (Enem 2005)  A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos 
continentes, como podemos observar no mapa a seguir. 
 

 
 

Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes 
nas maiores latitudes próximas do Equador, porque  
a) as grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais abundantes.    
b) a água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior precipitação.    
c) o ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações.    
d) o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações.    
e) a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação.    



 31. (Enem 2009)  À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. 
Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que 
haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois  
a) o maior aquecimento implica menor formação de nuvens e, consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subúmidas 

do globo.    
b) as chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência da frente em uma determinada localidade, o que limitará a 

produtividade das atividades agrícolas.    
c) as modificações decorrentes do aumento da temperatura do ar diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a aridez em 

todo o planeta.    
d) a elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará redução na ocorrência de chuvas nos continentes, o 

que implicará a escassez de água para abastecimento.    
e) a origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que atividades antropogênicas são capazes 

de provocar interferências em escala local e global.    
  
32. (Enem 2009)  Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. 

Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma 

parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade 

relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas 

em um determinado local. 

 

 

Considerando-se as informações do texto e do gráfico, 

conclui-se que  

a) a insolação é um fator que provoca variação da umidade 
relativa do ar.    
b) o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à 
medida que se aquece.    
c) a presença de umidade relativa do ar é diretamente 
proporcional à temperatura do ar.    
d) a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a 
quantidade de vapor de água existente na atmosfera.    
e) a variação da umidade do ar se verifica no verão, e não no 
inverno, quando as temperaturas permanecem baixas.    
  
 
 

 
33. (Ufu 2010)  Observe a seguir a carta sinótica do Brasil, que evidencia os campos de alta pressão (A) e de baixa pressão (B) 

sobre o continente. A carta apresenta, ainda, as linhas de mesma pressão (isobaras), que vão de 1010 a 1030 milibar (mb), a 

propagação de uma frente fria sobre o Brasil central, do centro de mais alta pressão (1030mb) para os de pressões menores 

(1014 e 1012mb) e, também, o deslocamento de uma frente quente sobre a porção Sudeste do País, além de uma frente fria 

sobre o litoral do Nordeste. 

 
 
Sobre as informações contidas na carta sinótica, assinale a alternativa 

correta:  

a) Os centros de alta pressão de 1030 e 1014 indicados em “A” 
dificultam a ocorrência de chuvas pelo fato de serem áreas 
dispersoras de vento.    
b) Uma frente fria ocorre quando o ar quente, mais denso e mais 
pesado, empurra o ar frio para cima e para frente.    
c) A frente fria que corta o Brasil de NW a SE deixa o tempo estável, 
com baixa umidade e nebulosidade reduzida, uma vez que o ar frio é 
normalmente seco.    
d) A frente fria, localizada próxima ao litoral do nordeste, não 
consegue produzir chuvas nesta região, fato este que explica a seca 
no semiárido nordestino.    
  

 
 



34. (Ufrgs 2010)  Observe o mapa de climas do Brasil e os três climogramas que seguem. 
 

 
 

 
 
Assinale a correspondência correta entre as localidades A, B e C assinaladas no mapa e os climogramas I, II e III.  

a) A (I) – B (II) – C (III)    
b) A (II) – B (III) – C (I)    
c) A (III) – B (I) – C (II)    
d) A (II) – B (I) – C (III)    
e) A (III) – B (II) – C (I)    
  
35. (Uepb 2011)  Estabeleça a correlação entre as características dos conceitos estabelecidos na coluna I. 
 

(1) Ilha de calor (     ) É um fenômeno meteorológico que provoca 

grandes danos à saúde da população urbana, 

em decorrência dos poluentes que ficam 

retidos nas camadas baixas da atmosfera. 

(2) Inversão térmica (     ) É um dos mais importantes sistemas 

meteorológicos que atuam nos trópicos. Ela é 

parte integrante da circulação geral da 

atmosfera. 

(3) Chuva ácida (     ) Corresponde ao aumento da produção de calor 

na área urbana. É resultante da vegetação 

escassa, do excesso de concreto e asfalto. 

(4) Zona de  

convergência intertropical 

(     ) Produzida por gotas de água carregadas de 

ácidos, resultantes dos resíduos poluentes 

depositados na atmosfera pelas indústrias, 

automóveis etc. Esses resíduos entram em 

reação química com água formando o ácido 

sulfúrico, os quais se precipitam em forma de 

chuva. 

 



 
A alternativa que apresenta a sequência correta é:  
a) 2 – 4 – 1 – 3    
b) 4 – 2 – 1 – 3    
c) 1 – 3 – 2 – 4    
d) 4 – 1 – 2 – 3    
e) 3 – 1 – 2 – 4    
  
36. (Unicamp 2011)  Na figura a seguir podem ser observadas médias térmicas mensais de algumas cidades indicadas no mapa-
múndi. 
Entre as cidades há uma significativa diferença entre temperaturas máximas e mínimas mensais. É correto afirmar que 
 

  
a) apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior que Hamburgo, pois em 

Yakutsk a radiação anual é significativamente maior que em Hamburgo.    
b) a média de temperatura é praticamente constante em Manaus, porque apesar das grandes variações de insolação durante 

inverno e verão, a umidade e a Floresta Amazônica permitem a maior conservação da energia.    
c) Assuan apresenta uma amplitude térmica menor que Manaus, pois está situada no deserto do Saara (Egito), onde as 

temperaturas durante o dia são muito elevadas, mas, à noite, sofrem quedas bruscas.    
d) apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior que Hamburgo, pois em 

Yakutsk o efeito da continentalidade é mais pronunciado que em Hamburgo, onde predomina a ação da maritimidade.    
  
37. (Uesc 2011)  As paisagens naturais resultam da combinação de diversos fatores climáticos, dentre eles, a latitude, o relevo e 
a continentalidade. Em relação aos grandes domínios naturais do globo, identifique as afirmativas verdadeiras. 
 
I. O aumento da altitude provoca dois efeitos climáticos, que são a redução da temperatura e da umidade, o que explica o fato 

de as montanhas apresentarem grande alteração da paisagem botânica, de acordo com os níveis altimétricos. 
II. Nas regiões temperadas, a proximidade ou a distância dos oceanos e mares assume grande importância para a definição do 

clima e da formação vegetal, razão pela qual as florestas caducifólias ocorrem em áreas de menor latitude e mais próximas do 
mar. 

III. O elemento diferenciador dos subtipos climáticos da zona intertropical é a temperatura, visto que ela pode se elevar, em 
função da posição geográfica no interior do continente, e determinar a ocorrência de vegetação estépica. 

IV. A diferença entre as áreas desérticas do globo reside no fato de os desertos frios não apresentarem contrastes térmicos 
entre o dia e a noite, e a vegetação ser predominantemente xerófila. 

 
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e III.    
d) II e IV.    
e) III e IV.    
  



38. (Upe 2011)  “Há na superfície oceânica uma corrente que transporta águas quentes e salinas para o nordeste do Atlântico. O 
calor que ela libera para a atmosfera aquece a Europa ocidental, constituindo-se assim, num elemento de fundamental 
importância para o andamento do tempo naquele continente. Perdendo calor, a água se esfria, mistura-se com as águas mais 
frias de origem ártica e se torna tão densa que acaba afundando...” 
 
Esse texto está se referindo à  
a) Contra-Corrente Sul-Equatorial.    
b) Corrente Kuro Sivo.    
c) Corrente “El Niño Atlântico”.    

d) Corrente do Golfo.    
e) Corrente Quente do Brasil.    

  
39. (Uepb 2011)  Associe os fenômenos climáticos citados na coluna 1 às suas respectivas características descritas na coluna 2. 
 

Coluna 1 Coluna 2 
(1) El Niño (     ) Ventos que se deslocam das áreas de alta pressão localizadas nos trópicos para as 

zonas de baixa pressão do Equador. Tais ventos são de nordeste no hemisfério norte e 
de sudeste no hemisfério sul; na sua zona de convergência são responsáveis pelos 
maiores índices pluviométricos do planeta. 

(2) Circulação geral  
da atmosfera 

(     ) Mecanismo global proveniente do aquecimento desigual da superfície terrestre através 
do qual o calor é distribuído pelo planeta e possibilita a formação das grandes zonas 
climática. 

(3) Monções (     ) Ventos secos que perderam umidade e se aqueceram na zona equatorial, de onde 
retornam aos trópicos, latitude na qual contribuem para a formação da maioria dos 
grandes desertos do planeta. 

(4) Alísios (     ) Aquecimento das águas do Pacífico Sul, de causas ainda não conhecidas, com 
consequências globais ao provocar seca em algumas regiões do planeta e 
precipitações excessivas em outras. 

(5) Contra-alísios (     ) Ventos sazonais que mudam de direção em função da alternância entre as áreas de alta 
e de baixa pressão atmosférica (continental e oceânica) e definem uma estação seca e 
outra chuvosa em grandes regiões tropicais e subtropicais do planeta. 

 
A sequência correta da enumeração é  
a) 4 – 2 – 5 – 1 – 3    
b) 3 – 2 – 1 – 5 – 4    
c) 2 – 1 – 3 – 5 – 4    

d) 5 – 2 – 4 – 1 – 3    
e) 1 – 3 – 2 – 4 – 5    
  

 
40. (Ufrgs 2012)  Observe, abaixo, a representação esquemática da formação do solo e de sua relação com o clima e com a 
vegetação. 
 

 
 
Com base nas informações contidas nessa representação, considere as seguintes afirmações acerca dos processos de formação 
do solo.  



 

I. Os solos dos climas árticos e desérticos apresentam detritos de rochas derivados do intemperismo mecânico.  
II. Os processos de formação do solo operam mais vigorosamente onde a vazão hídrica é regular, e as temperaturas não 

ultrapassam 20 °C.  
III. Os horizontes de solo mais desenvolvidos estão relacionados às altas temperaturas e às precipitações. Assim corno à densa 

cobertura vegetal.  
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III. 
 


