




 
I. Trata-se de um clima subtropical úmido com maiores concentrações pluviométricas no verão, superando os mil 
milímetros anuais. 
II. Refere-se a um clima de baixa amplitude térmica, com grande pluviosidade anual. 
III. Nas áreas em que predomina esse clima, é produzido trigo, com excelente produtividade. 
IV. O clima representado é denominado de Equatorial, existindo nestas áreas uma vegetação do tipo hidrófila e 
latifoliada, combinando-se para a formação da Floresta Equatorial. 
Estão corretas as afirmativas: 
A) I e III. 
B) II e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
E) I, II e IV. 
 
7 - Os climogramas acima se referem, respectivamente, aos climas brasileiros: 

 
a) Tropical de altitude, Tropical e Tropical úmido. 
b) Equatorial Semi-úmido, Tropical de altitude e Tropical Semi-árido. 
c) Tropical Úmido, Equatorial Semi-Úmido e Equatorial úmido. 
d) Equatorial úmido, Tropical e Tropical úmido. 
e) Tropical, Subtropical e Tropical de altitude. 
 
8 - Considere os climogramas referentes a duas capitais de Estados brasileiros. 

 
Assinale a alternativa que indica as capitais e seus respectivos climas. 
a) I: Florianópolis - litorâneo; II: Cuiabá - tropical semi-úmido. 
b) I: Florianópolis - litorâneo; II: Goiânia - tropical semi-úmido. 
c) I: Porto Alegre - litorâneo; II: Goiânia - tropical úmido. 
d) I: Porto Alegre - subtropical; II:Cuiabá - tropical semi-úmido. 
e) I: Porto Alegre - subtropical; II: Belo Horizonte - tropical. 
 



9 - Durante o verão, a massa Equatorial continental, formada na Amazônia, expande-se cobrindo a maior parte do 
território brasileiro. Nessa condição, as áreas atingidas apresentam: 
a) chuvas do tipo frontal. 
b) tempo quente e seco. 
c) queda acentuada da temperatura. 
d) chuvas freqüentes, fortes e passageiras. 
e) acentuada amplitude térmica. 
 
10 - (Enem/2017) 

 

 
 
No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para 
explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? 
A) Altitude, que forma barreiras naturais. 
B) Vegetação, que afeta a incidência solar. 
C) Massas de ar, que provocam precipitações. 
D) Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. 
E) Continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. 
 
Gabarito 
1 – A    2 – C    3 – A    4 – D    5 – C    6 – B    7 – D    8 – D    9 – D    10 -  C  


