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01- Leia com atenção os itens abaixo sobre massas de ar:

I - A mEc atua o ano inteiro no Brasil provocando elevados 
índices de chuva.
II - A mEc é a principal responsável pela escassez de chuva 
no interior do Nordeste.
III - A mTa exerce grande influência sobre a área litorânea 
do Brasil.
IV - A mEa atua principalmente no Sul do Brasil.
V - A mPa, fria e úmida, penetra no Brasil em forma de 
frente, atingindo principalmente o interior do Nordeste.

De acordo com a leitura, identifique a resposta certa:
A) I e II
B) II e IV
C) I e III
D) II e V
E) IV e V
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02- As características descritas abaixo fazem referência a um único tipo de clima brasileiro. 
Analise-as e responda a qual tipo de clima elas estão se referindo.
• Temperaturas médias elevadas ao longo do ano.
• Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas.

O fenômeno La Niña, em que há um resfriamento da temperatura média das águas do 
Oceano Pacífico Equatorial, pode acarretar um excesso de precipitação.
a) Clima Tropical
b) Clima Semiárido
c) Clima Equatorial
d) Clima Subtropical
e) Clima Tropical Úmido
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03- O que é clima?

RESP. Clima é a média das condições atmosféricas de
um determinado local da superfície terrestre,
corresponde ao conjunto de variações do tempo de
uma determinada localidade durante um longo
período (30 anos).
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04- Quais os fatores que influenciam no clima de uma
região?

RESP. Os principais fatores que exercem influência
direta no clima são: latitude, altitude, massas de ar,
continentalidade, correntes marinhas, relevo e
vegetação.
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A tundra é uma vegetação proveniente do material
orgânico que aparece no curto período de degelo
durante a estação "quente" das regiões de clima
polar, apresentando assim apenas espécies de que se
reproduzem rapidamente e que suportam baixas
temperaturas.

Tundra

Essa vegetação é um enorme bioma que
ocupa aproximadamente um quinto da
superfície terrestre. Aparece em regiões
como o Norte do Alasca, e do Canadá,
Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e
Sibéria
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Embora existam áreas muito perto de zonas
polares, o bioma que mais caracteriza o
clima subpolar será, possivelmente, a taiga.
A taiga não é mais do que uma designação
para a floresta de coníferas (por os frutos
das suas árvores se agruparem em pinhas
de forma cônica).
A taiga é a mais extensa floresta do mundo,
estendendo-se nas regiões setentrionais da
América, da Ásia e da Europa.

Taiga
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A floresta caducifólia, significa floresta composta por
árvores de folha caduca. Constitui um bioma, mas este, não
está apenas restrito ao clima temperado marítimo, sendo
mais extenso, e ocupando áreas maiores.
As espécies mais comuns deste bioma, são: o freixo, o
carvalho, a faia, o castanheiro, a tília, o choupo, o olmo, a
bétula, a urze e as silvas. Contudo, também podem
coexistir algumas espécies de folha persistente, como o
pinheiro-bravo, principalmente nas encostas montanhosas.
A variedade das espécies arbóreas, faz com que a
variedade de cores seja uma das características deste
bioma.

Floresta  caducifólia
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