
GABARITO COMENTADO – CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA 

 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
A afirmativa [III] está correta porque a mTc, originária da região do Chaco na Argentina, ingressa no país resultando em elevadas 
temperaturas e baixa umidade na porção centro-sul do Brasil. As afirmativas [I] e [II] estão incorretas porque a mEc, originária 
na Amazônia ocidental, atua durante o ano todo e; a mTa atua ao longo do litoral sul, sudeste, leste.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
O climograma 1 corresponde ao clima equatorial, quente, com baixa amplitude térmica e chuvas abundantes e bem distribuídas 
durante ao ano. O climograma 2 representa o clima subtropical com verão quente, inverno com temperaturas mais baixas, 
maior amplitude térmica e chuvas bem distribuídas no decorrer do ano.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
O gráfico apresenta o comportamento da temperatura média em várias localidades do mundo. O losango representa Alexandria 
(Egito, temperatura mais elevada no meio do ano indica o verão no hemisfério norte) com clima árido e alta amplitude térmica, 
típica de áreas desérticas. O triângulo representa Barcelona (Espanha, hemisfério norte) com clima mediterrâneo e 
temperaturas moderadas. A bola branca representa Buenos Aires (Argentina, hemisférico sul, observe que a temperatura é mais 
baixa no meio do ano indicando o inverno) com clima temperado com expressiva amplitude térmica. A bola preta representa 
Santos (SP, Brasil, hemisfério sul) com clima tropical litorâneo. O quadrado representa São Luís (MA, Brasil, hemisfério sul) com 
clima tropical e baixa amplitude térmica devido a maior proximidade com a linha do equador.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
Embora o gabarito oficial, mesmo após as contestações, seja a alternativa [C], no gráfico I as chuvas concentradas no verão e 
elevadas temperaturas durante o ano, caracterizam o clima tropical semiúmido e diferem da descrição apontada no climograma 
sobre as massas atuantes, no entanto, a UFU manteve o gabarito classificando o gráfico I como sendo típico do clima Equatorial 
Úmido. 
https://www.portalselecao.ufu.br/old/divulgacao/VESTIBULAR_2019_2_RESPOSTAS_CONTESTACOES.html 
 
No gráfico II, a distribuição de chuvas durante o ano e a queda da temperatura no inverno sugerem o clima subtropical úmido.   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
A afirmativa [III] é falsa porque a precipitação mais elevada decorre da atuação da mTa que traz a umidade do oceano, enquanto 
a mTc é seca. As afirmativas [I], [II] e [IV] são verdadeiras porque a mTa é responsável pela precipitação ao longo do ano e, 
combinada com a ação da mPa no inverno, mantem a umidade neste período.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
A região da Serra (Cuesta) Gaúcha no Rio Grande do Sul é submetida ao clima subtropical com expressiva amplitude térmica 
anual (verão quente e inverno frio) e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Trata-se de área que sofre influência da MPA 
(massa polar atlântica). Apresenta dois elementos que concorrem para as temperaturas mais baixas, a latitude média e a maior 
altitude. No inverno, a região apresenta geadas e neve esporádica.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
A alternativa correta é [C], porque a sequência latitudinal dos desertos coincide com as zonas anticiclonais cujo ar, mais 
resfriado e seco absorve a umidade da região, contudo, no caso do Brasil, a atuação da massa Equatorial Continental, quente e 
úmida em razão de sua origem sobre a área de intensa evapotranspiração da floresta, interrompe o fluxo de ar seco. As 
alternativas incorretas são: [A] e [B], porque os desertos e as florestas tem baixa refletividade e embora a formação do deserto 



se dê em áreas de alta pressão o que interrompe a sequência do deserto é a umidade da floresta; [D], porque o litoral norte é 
banhado por correntes marítimas quentes; [E], porque há a ocorrência de uma massa continental.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
No Sul do Brasil prevalece o clima subtropical, caracterizado pela regularidade na distribuição da chuva no decorrer do ano. O 

índice pluviométrico é por volta de 1600 mm  anuais. O verão é quente e o inverno é frio com a ocorrência de geadas, sincelo e 

precipitação nival (neve) esporádica em locais das Serras gaúcha e catarinense. Trata-se do tipo climático com maior amplitude 
térmica no Brasil. As massas de ar mais influentes na região Sul são a MPA (Massa Polar Atlântica) e a MTA (Massa Tropical 
Atlântica).   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Conforme o enunciado da questão temos que SV (Solstício de Verão) corresponde ao mínimo e SI (Solstício de Inverno) 
corresponde ao máximo. Verificando o gráfico e o texto as cidades contradizem a afirmação [II] é Macapá (capital do Amapá, 
localizada na linha de Equador) e Salvador (capital da Bahia). 
 

   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
O item [II] está incorreto, o El Niño provoca modificações climáticas significativas na América do Sul. No Brasil, seca prolongada 
no Sertão semiárido e na Amazônia. Também chuvas excessivas com inundações no Sul. Na costa do Pacífico, desregula do 
regime de chuvas. Devido à elevação da temperatura do oceano, aumenta a evaporação e a formação de nuvens causando 
chuvas torrenciais com enchentes e deslizamentos nos litorais de países como o Peru e Chile.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
Em 2018, meninos de uma equipe de futebol ficaram presos numa caverna (relevo e geologia de carste) no norte da Tailândia 
devido a uma inundação decorrente das chuvas intensas de verão. No clima Tropical de Monções, as chuvas são concentradas 
no verão, uma vez que uma zona de alta pressão sobre o oceano direciona ventos úmidos (monções) rumo ao continente onde 
ocorre baixa pressão.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque o clima mediterrâneo caracteriza-se por apresentar verões quentes e secos e invernos 
amenos e úmidos. As alternativas incorretas são: [A], porque o clima temperado apresenta quatro estações bem definidas; [C], 
porque o clima de montanha apresenta baixas temperaturas e precipitação em forma de neve; [D], porque o clima tropical 
apresenta verões e invernos quentes com chuvas concentradas no verão; [E], porque o clima desértico apresenta elevadas 
médias térmicas, alta amplitude térmica diária e escassez pluviométrica.   
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 

A alternativa [B] está correta porque os ventos de oeste originam-se na faixa latitudinal de 30  e convergem para a faixa 

latitudinal de 60 .  As alternativas incorretas são: [A], porque a distribuição dos desertos ao longo das latitudes 30  se dá em 

razão dos ventos contra-alísios; [C], porque a ZCIT é um sistema meteorológico para onde convergem os ventos alísios; [D], 
porque ali se forma um centro de alta pressão.   



 
Resposta da questão 14: 
 [A] 
 
O sostício corresponde a uma distribuição desigual de radicação entre os hemisférios. No solstício de verão do hemisfério sul, a 
radiação solar estará na perpendicular em relação ao Trópico de Capricórnio. Entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, 
ocorrerá iluminação durante 24 horas.   
 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
 

Os ciclones tropicais, furacões ou tufões formam-se na atmosfera sobre os oceanos aquecidos a partir de 27  na Zona 
Intertropical e com núcleo de baixa pressão atmosférica. O ar quente, úmido e com baixa pressão ascendente atrai ventos de 

áreas de maior pressão. Assim, forma-se um vento ciclônico que a partir de 119 km h  torna-se um furacão. Furacões 

apresentam alto índice de chuvas, ventos fortes e estimulam a formação de ondas gigantes. Podem causar perda de vidas 
humanas, destruição de moradias e danos à infraestrutura (transporte, energia e telecomunicações).   
 
Resposta da questão 16: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque as figuras mostram a alteração do comportamento pluviométrico das chuvas convectivas 
em razão do desmatamento na Amazônia o que afeta a produção agrícola. As alternativas incorretas são: [A], porque a alteração 
do comportamento pluviométrico altera os serviços ecológicos; [B], [D] e [E], porque a chuva indicada nas figuras não é 
classificada como orográfica ou frontal.   
 
Resposta da questão 17: 
 [C] 
 
Cerca de 50% da umidade do ar na Amazônia é proveniente do processo de evapotranspiração da floresta amazônica. Massas de 
ar como a MEC (Massa Equatorial Continental) distribuem a umidade amazônica para outras regiões do país como Centro-Oeste, 
Nordeste e Sudeste. Portanto, parte das chuvas que caem no centro-sul do país depende da umidade vinda da Amazônia. Assim, 
a conservação da floresta é importante para a regularidade das chuvas.   
 
Resposta da questão 18: 
 [C] 
 
No outono e no inverno, a MPA (massa polar atlântica), fria e com alta pressão, provoca a formação de frentes frias. A chegada 
de uma frente fria provoca fenômenos como: diminuição de temperatura, aumento de nebulosidade e chuvas frontais. No litoral 
do Nordeste, alta pluviosidade frontal no inverno. No Centro-Oeste e Norte, friagem, isto é, queda abrupta de temperatura em 
alguns dias. No Sul, geadas intensas e precipitação nival na Serra Gaúcha (RS e SC).   
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
O climograma 1 é equatorial (Amazônia), uma vez que apresenta temperaturas médias elevadas, baixa amplitude térmica, alto 
índice pluviométrico e boa distribuição de pluviosidade ao longo do ano. O climograma 2 é subtropical (Sul), visto que apresenta 
verão quente, inverno frio, maior amplitude térmica anual e chuvas bem distribuídas ao longo do ano.   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
A massa de ar Y é a MPA (Massa Polar Atlântica), fria e com origem na Antártida. No inverno, quando apresenta maior pressão 
dá origem a frentes frias que diminuem as temperaturas no Sul (geadas e neve esporádica na Serra gaúcha e catarinense) e 
Sudeste. A MPA rebaixa temperaturas no Centro-Oeste e na Amazônia através do fenômeno friagem. Também atinge o litoral 
do Nordeste causando chuvas frontais.    
 
Resposta da questão 21: 
 [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque as chuvas abundantes e regulares adicionadas às elevadas temperaturas do climograma 1 o 
definem como sendo o clima equatorial e, portanto, característico da área 2; as chuvas regulares e a menor temperatura no 



inverno do climograma 2 o nomeiam como clima subtropical e, portanto, característico da área 4. As alternativas seguintes são 
incorretas porque as áreas 1 e 3 estão associadas ao clima tropical típico – elevadas temperaturas e chuvas concentradas no 
verão – e a área 5 ao clima tropical de altitude, cujas características reproduzem o clima tropical, porém com temperaturas mais 
amenas.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque a formação de um anticiclone no litoral, ou seja, um centro de alta pressão que é uma área 
de divergência de ventos, impede o ingresso das massas úmidas causando a seca no Sudeste. As alternativas incorretas são: [A], 
porque ocorre a formação da frente fria; [C], porque a nebulosidade na região da cordilheira é consequência e não causa do 
anticiclone; [D], porque o avanço da frente fria ocorre no período normal e no de 2014, contudo, a formação do anticiclone no 
verão de 2014 impede o avanço das massas úmidas; [E], porque o anticiclone caracteriza alta pressão atmosférica.   
 
Resposta da questão 23: 
 [D] 
 
As cidades de Brasília (DF) e de Ilhéus (BA) localizam-se em latitudes semelhantes, todavia, uma situa-se no interior do país e 
outra no litoral. Em Brasília, sob efeito da continentalidade, a amplitude térmica é maior. A troca de massas de ar (brisa marinha 
e brisa continental) na planície litorânea provoca a maritimidade, que resulta em menor amplitude térmica, o que acontece em 
Ilhéus.   
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque os ciclones tropicais se formam devido à diferença de pressão atmosférica. As alternativas 
seguintes são incorretas porque não explicam a formação dos ciclones.   
 
Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque as figuras indicam o deslocamento do ar onde as figuras 1 e 2 representam 
respectivamente as áreas ciclonais e anticiclonais. As alternativas incorretas são: [A], porque o processo apresentado forma os 
ventos; [C], porque a formação das brisas terrestres e marítimas ocorre com o deslocamento terra – oceano; [D], porque as 
figuras representam o conceito básico do deslocamento e não o tipo de vento; [E], porque a figura 1 tem baixa pressão e a 2, 
alta pressão.   
 
Resposta da questão 26: 
 [A] 
 
As representações descrevem três tipos de chuvas: 
1 - Convectiva ou de verão (ar quente ascende, resfria, ocorre condensação, formação de nuvens e precipitação pluvial), 
2 - Frontal (resultante da formação de frentes frias ou frentes quentes decorrentes do choque de massas de ar com 

características diferentes) e 
3 - Orográficas ou de relevo (a barreira de relevo estimula a ascensão da massa de ar, resfriamento, condensação, formação de 
nuvens e chuvas nas encostas da montanha à barlavento, propiciando o desenvolvimento de uma vegetação florestal mais 
densa).   
 
Resposta da questão 27: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque a direção do movimento é resultado do Efeito Coriolis que por sua vez é uma consequência 
do movimento de rotação fazendo com que os furacões tenham sentido anti-horário no hemisfério norte e sentido horário no 
hemisfério sul. As alternativas seguintes são incorretas porque não correspondem à causa do fenômeno.   
 
Resposta da questão 28: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque a umidade, responsável por reter o calor durante o dia e liberá-lo a noite é insuficiente ou 
inexistente e, dessa forma, durante a noite, ocorre queda da temperatura. As alternativas incorretas são: [A], porque a inversão 
térmica é um fenômeno meteorológico em que ocorre inversão das camadas atmosféricas, mantendo o ar aquecido em maiores 



altitudes e o ar frio, próximo ao solo; [B], porque ilhas de calor é o aumento da temperatura no centro das grandes cidades em 
razão da concentração de concreto e asfalto; [C], porque a ausência de biodiversidade não explica a relação entre os fatores 
apresentados no enunciado; [E], porque nevoeiros é a suspensão de gotículas de água ou gelo próximas ao solo.   
 
Resposta da questão 29: 
 [C] 
 
A imagem de satélite destaca a Península Itálica com dobramentos modernos cenozoico-terciários ao norte (Alpes) e ao centro 
(Apeninos). Observa-se a grande quantidade de neve e geleiras sobre os Alpes. A península é margeada pelos mares Tirreno e 
Adriático. A Itália localiza-se na Zona Temperada do Hemisfério Norte e apresenta em sua porção central e sul o clima 
mediterrâneo.    
 
Resposta da questão 30: 
 [C] 
 
As áreas de maior insolação situam-se na zona intertropical, com maior evaporação e condensação, favorecendo a ocorrência de 
precipitações em forma de chuvas. 
Obs.: O texto original da questão traz uma imprecisão que aponta chuvas “mais abundantes nas MAIORES latitudes próximas ao 
Equador” quando, na realidade, as áreas próximas ao Equador são de MENOR latitude. 
A alternativa [A] é falsa: nas altas latitudes, as temperaturas mais baixas favorecem menor umidade no ar, com poucas chuvas; 
A alternativa [B] é falsa: existem áreas próximas aos trópicos onde as águas oceânicas de superfície são frias, como no caso da 
Corrente de Humboldt, que passa na costa ocidental da América do Sul;  
A alternativa [D] é falsa: o ar frio tem vapor d’água mais disperso; 
A alternativa [E] é falsa: o ar frio também dificulta a condensação e precipitação de chuvas.   
 
Resposta da questão 31: 
 [E] 
 
As chuvas relacionam-se diretamente com as características atmosféricas como temperatura do ar. As atividades humanas 

podem provocar mudanças no perfil de temperatura do ar em escala local e até mesmo global. 

 

A alternativa [A] é falsa, o aquecimento aumenta o vapor d’água na atmosfera formando mais nuvens. 

A alternativa [B] é falsa, chuvas frontais deslocam-se em grandes extensões. 

A alternativa [C] é falsa, o aumento de temperatura tende a aumentar a umidade do ar. 

A alternativa [D] é falsa, a elevação do nível do mar acarretará em aumento da umidade e das chuvas.   
 
Resposta da questão 32: 
 [A] 
 
De acordo com o gráfico o período de penumbra é caracterizado por menor temperatura e maior umidade no ar. Ao contrário 

do período diurno quando a temperatura se eleva e a umidade do ar diminui. Por tanto a insolação é um fator significativo na 

variação de umidade relativa do ar. 

 

A alternativa [B] é falsa. Segundo o gráfico o ar perde vapor de água à medida que se aquece. 

A alternativa[C] é falsa. A umidade relativa do ar é inversamente proporcional à temperatura do ar. 

A alternativa [D] é falsa. A umidade do ar indica a quantidade de vapor de água da atmosfera em termos relativos. 

A alternativa [E] é falsa. De acordo com o gráfico a variação de umidade no ar está relacionada à alternância do dia com a noite.   
 
Resposta da questão 33: 
 [A] 
 
O ar atmosférico desloca-se constantemente na atmosfera por aspectos como estações do ano que resultam em variações na 

insolação e radiação, alterando a temperatura do ar. O deslocamento é resultado dessa diferença. Em áreas de maior 

temperatura o ar é mais leve e ascendente e a pressão atmosférica é baixa. Em áreas de temperaturas mais baixas, o ar frio é 

mais pesado e descendente formando áreas de alta pressão atmosférica. O ar sempre se desloca das zonas de alta para as zonas 

de baixa pressão. Na ilustração a zona de alta de maior valor, 1030hp, desloca-se sobre as zonas de pressão menor 1014hp e 

1012hp.  

Obs.: em várias publicações ligadas às ciências atmosféricas a pressão é expressa em hp – hectopascal e não em mb – milibares. 



A alternativa [B] é falsa, o ar frio é mais denso e pesado e empurra o ar quente, menos denso, para cima e para frente. 

Alternativa [C] é falsa, frentes frias no Brasil deixam o tempo instável com maior umidade e nebulosidade com o ar 

normalmente mais úmido. 

A alternativa [D] é falsa, as frentes frias no Nordeste ocorrem no inverno a partir da ação da massa de ar Polar atlântica que 
provoca chuvas a partir do contato entre o ar quente regional e o ar frio da massa. A seca do Sertão resulta basicamente de dois 
fatores: efeito orográfico a partir Serra da Borborema e ausência de massa de ar definida sobre a região que pudesse regular o 
clima.   
 
Resposta da questão 34: 
 [D] 
 
O clima do gráfico I é tropical continental ou semiúmido, com duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco com 
pequena queda de temperatura e pode ser encontrado na área B. O clima em II é equatorial sempre quente com pequena 
amplitude térmica e chuvoso o ano todo podendo ser encontrado em A. O clima no gráfico III é tropical de altitude, com duas 
estações bem definidas e marcado pela maritimidade que lhe dá uma maior pluviosidade no verão se compararmos com o clima 
I e a altitude faz com que o inverno seja comparativamente mais frio, podendo ser encontrado em C.   
 
Resposta da questão 35: 
 [A] 
 
A inversão térmica (2) é um fenômeno natural, trata-se da formação de uma camada de ar frio no inverno que retém os 
poluentes e agrava a poluição atmosférica em centros urbanos. 
A zona de convergência intertropical (4) é uma faixa de baixa pressão atmosférica com temperatura elevada e ar ascendente, 
assim atrai ventos alísios de zonas de alta pressão. 
A ilha de calor (1) é o aumento da temperatura nas áreas urbanas em decorrência do excesso de concreto e asfalto. 
A chuva ácida (3) resulta da combinação entre poluentes emitidos em zonas urbanas e industriais com a água das nuvens, dando 
origem a precipitação ácida que causa danos aos ecossistemas e corrosão em edifícios.   
 
Resposta da questão 36: 
 [D] 
 
Manaus, praticamente abaixo da linha do equador, tem clima sempre quente e úmido; Assuã, no Egito, em clima subtropical 
tem duas estações bem definidas; Hamburgo, Alemanha e Yakutsk, Rússia, estão na faixa climática temperada e praticamente na 
mesma latitude. A maior amplitude térmica observada na cidade russa deve-se ao efeito da continentalidade onde o clima é 
mais rigoroso em relação a Hamburgo, cidade influenciada pela maritimidade.  
 
A alternativa [A] é falsa, estando na mesma latitude as cidades de Hamburgo e Yakutsk recebem a mesma radiação anual. 
A alternativa [B] é falsa, na zona equatorial não há diferenças significativas de insolação entre o verão e o inverno. 
A alternativa [C] é falsa, Assuã no Egito apresenta amplitude térmica maior que Manaus.   
 
Resposta da questão 37: 
 [A] 
 
As afirmativas incorretas são: III (na Zona Intertropical, as temperaturas médias são elevadas e o elemento diferenciador dos 
subtipos climáticos é a quantidade e a distribuição das chuvas; a vegetação estépica, ou seja, herbácea, é determinada pela 
menor pluviosidade) e IV (os desertos frios apresentam razoável amplitude térmica diária e na maioria das áreas desérticas a 
vegetação é xerófila, isto é, adaptada a escassez de água).   
 
Resposta da questão 38: 
 [D] 
 
Como indicado corretamente na alternativa [D], a Corrente do Golfo – ou Gulf Stream – se origina no golfo do México e se 
desloca em sentido norte banhando o litoral europeu, aquecendo suas águas, impedindo o congelamento dos mares no inverno 
e amenizando o rigor das baixas temperaturas. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a contra-corrente equatorial é a 
corrente que se desloca de oeste para leste como uma forma de compensar o acúmulo de água causado pelos ventos alísios que 
empurram as águas superficiais do oceano para oeste; [B], porque a corrente de Kuro Sivo banha a costa japonesa; [C], porque o 
El niño é o processo responsável pelo aquecimento das águas do Pacífico, embora ele cause também uma alteração no 
Atlântico;  [E], porque a Corrente do Brasil se desloca pela costa oriental da América do sul.   
 



Resposta da questão 39: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A],  
(4) Os ventos alísios formam-se nas latitudes 30°S e 30°N e deslocam-se para a linha do Equador. 
(2) A circulação geral da atmosfera é o movimento da atmosfera ao redor do planeta por meio de células que se deslocam com a 

diferença de pressão. 
(5) Os ventos contra-alísios formam-se a partir da linha do Equador em direção aos trópicos em uma altitude de 10.000 metros, 

e caracterizam-se por serem secos. 
(1) O El Niño é uma anomalia climática caracterizada pelo aquecimento das águas do Pacífico Sul-Equatorial, em razão da perda 

de velocidade dos ventos alísios. 
(3) As monções, típicas do sul e sudeste da Ásia, são ventos sazonais e, portanto, alternam sua área de origem e destino.   
 
Resposta da questão 40: 

 [C]  
 
I. VERDADEIRO. Em razão da baixa pluviosidade, o processo determinante para a formação dos solos é o intemperismo físico, 

cuja desagregação do solo se dá por ação mecânica.  
II. FALSO. Os solos mais profundos e, portanto, melhor formados, ocorrem em áreas com elevada temperatura e pluviosidade. 
III. VERDADEIRO. Os solos mais profundos com horizontes mais definidos ocorrem em áreas de elevada temperatura e 
pluviosidade.   
 

 


