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1 - (UNIOESTE – adaptada) – Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que 

o condicionam, considere as afirmativas a seguir: 

I. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, 

quanto maior for latitude, menores serão as temperaturas. 

II. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, 

quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica e quanto mais alta a 

temperatura, menor será a pressão. 

III. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo da sua superfície 

quanto ao longo do tempo (anos), e isto condiciona a circulação atmosférica com a 

produção de centros de alta e de baixa pressão, que se alteram continuadamente. 

IV. Dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer na forma de 

chuva, granizo ou neve e está relacionada, principalmente, à umidade atmosférica. 

V. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos 

continentes e a continentalidade exerce grande influência sobre essa amplitude 

térmica. 

Sobre as considerações acima, podemos dizer que: 

a) Estão incorretas as afirmativas I, III e V. 

b) Estão incorretas as afirmativas I e IV. 

c) Estão incorretas as alternativas I, IV e V. 

d) Apenas a afirmativa III está incorreta. 

e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

2 - Os invernos e os verões, no hemisfério norte, costumam ser, em média, mais 

intensos do que no sul. Sobre esse fenômeno, NÃO se pode afirmar que: 

a) as amplitudes térmicas são maiores no Hemisfério Norte, porque a concentração 

de terras nesse hemisfério as acentua. 

b) as amplitudes térmicas são mais baixas no Hemisfério Sul em função da 

predominância de oceanos, condicionando maior retenção de energia pela água. 

c) as amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes. 

d) as amplitudes térmicas não são derivadas diretamente da exposição à insolação. 

 

3 - O deslocamento das massas de ar, que dão origem aos ventos, se faz sempre: 

a) das áreas mais elevadas para as mais baixas. 

b) das áreas de temperaturas mais altas para as de temperatura mais baixa. 

c) das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. 

d) das áreas mais úmidas para as mais secas. 

e) de oeste para leste. 

 

4 – (UFF) O ecossistema amazônico abriga cerca de 80 mil espécies vegetais e 30 

milhões de espécies animais. Toda essa riqueza em biodiversidade resulta da 

interação de diversos fatores ecológicos, dentre os quais destaca-se a dinâmica das 

massas de ar que regulam as condições climáticas da região. 

Pode-se afirmar que, na Amazônia, ocorre: 

a) o domínio das massas de ar Equatorial Atlântica e Equatorial Continental, que 

contribuem para a alta pluviosidade e para as elevadas temperaturas médias na 

região; 

b) o predomínio da massa Tropical Atlântica no inverno, que desloca a Massa 

Equatorial Pacífica e provoca elevadas pluviosidade e temperatura, no verão; 



c) o controle das massas Tropical Continental e Equatorial Atlântica, dividindo a 

região em duas estações bem definidas - quente e seca no verão, chuvosa e fria no 

inverno; 

d) o encontro das massas Polar Atlântica e Tropical Pacífica no inverno, e das 

massas Polar Pacífica e Tropical Continental no verão, promovendo elevadas taxas 

de umidade o ano inteiro. 

 

5 - (UFRN) As condições climáticas de um dado lugar estão relacionadas à atuação 

de um conjunto de elementos e fatores, dentre os quais se destaca a latitude. 

 

Observando a figura a seguir, fica evidente que a cidade de Belém apresenta 

temperaturas médias anuais mais elevadas que a cidade de Porto Alegre. 

 
 

 

Essa diferença acontece porque 

 

a) Belém apresenta maiores temperaturas, tendo em vista receber maior incidência 

de raios solares, por estar localizada em áreas de altas latitudes. 

b) Porto Alegre se encontra em baixas latitudes, ocorrendo uma menor incidência 

dos raios solares, e, portanto, apresenta maiores médias de temperatura. 

c) Belém está localizada em baixa latitude e recebe uma maior incidência dos raios 

solares, o que contribui para a não ocorrência de grandes variações de 

temperatura. 

d) Porto Alegre está localizada em áreas de alta incidência de raios solares, 

portanto, de altas latitudes, o que contribui para elevadas variações de 

temperatura. 

 

 

Observe a imagem e responda as questões.  

 

Não raro, a temperatura no Rio de Janeiro cai bruscamente em função da chegada 

de “frentes” frias. 



 
 

6 - O que são “frentes”? 

 

7 - Dê o nome das massas responsáveis pela formação das frentes frias que 

atingem o Rio de Janeiro e apresente suas principais características. 

 

 

Gabarito 

1 – D  

2 – C  

3 – C  

4 – A  

5 – C  

 

  

 

 

 


