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1 - Além dos fatores climáticos estáticos (latitude e altitude), devese 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. 
 
 
2 - Mapa de climas brasileiros 

 
Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/climas-do-brasil-tipos-de-clima-e-mapa.htm  

Acesso em: 08 de set. 2017. 
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Leia as afirmativas 
 
I. A região identificada com o número 2 representa o domínio do clima tropical e a predominância do bioma do 

Cerrado, que vem sofrendo devastação motivada principalmente pelo avanço agropecuário. 
II. A região identificada com o número 3 apresenta área de domínio do clima tropical semiárido e a predominância do 

bioma Caatinga, área que vem sofrendo devastação devido à intensa mineração de ferro. 
III. A região identificada com o número 1 representa o domínio do clima equatorial e a predominância do bioma 

Amazônia, que apresenta grande pressão de devastação de sua área motivada principalmente pelo avanço da 
agropecuária, além de projetos de construção de hidrelétricas. 

IV. A região identificada com o número 5 representa o domínio do clima subtropical e a predominância dos biomas 
Mata Atlântica e Pampa; este último bioma restrito ao estado do Rio Grande do Sul ultimamente sofrendo com a 
ampliação de áreas para a silvicultura. 

 
Estão corretas apenas 
 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 
3 - Considere os climogramas abaixo. 
 

 
Fonte: MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: 

 noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos. 2007. 
 
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 ºC e 35 ºC. 
 
4 - Analise a figura a seguir. 
 

 
(Disponível em:  

<http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=mapas%20 
meteorologicos%20do%20brasil&gs_sm=c&gs_upl=1984l1 
2468l0l12l12l1l1l1l0l422l3030l2-3.5.1l9&bav=on.2,or.r_gc 
.r_pw.&biw=1260&bih=837&wrapid=tlif130866236209311 
&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi> 

http://www.climatempo.com.br/>.Acesso em: 21 jun. 2011.) 
 
A figura ilustra as massas de ar que atuam na dinâmica atmosférica do Brasil: equatoriais, tropicais e polares, que 
resultam em diferentes tipos climáticos. 
a) Quais as massas que atuam na região Sul do Brasil? 



______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Como é denominado o tipo climático predominante e quais são as características do clima que atua nessa região? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Fonte: AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 258 

 
A partir da análise do climograma, 
 
a) identifique o tipo climático representado, descrevendo a sua dinâmica em função da atuação das massas de ar; 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) caracterize a vegetação nativa predominante associada à ocorrência do tipo de clima identificado. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 


