


• Apresenta temperaturas elevadas
(superiores a 25ºC).

• Chuvas escassas e irregulares.

• Estiagens bem pronunciadas.

• Abrange áreas do sertão nordestino e
norte de Minas Gerais.
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• Trata-se do clima predominante do
Brasil.

• Apresenta duas estações bem definidas:
o verão, quente e chuvoso e o inverno
frio e seco.

• Apresenta variações no território, como
o tropical de altitude e o tropical úmido.

• Destaque para áreas do Brasil Central.
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• Apresenta as mesmas características do
clima tropical, mas em função da
altitude temos uma média térmica
menor e quedas mais acentuadas de
temperatura no inverno.

• Como bons exemplos destacamos a
cidade de São Paulo, Belo Horizonte e
Campos do Jordão.
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• Provocado pela atuação do MPA no litoral
brasileiro durante o inverno.

•Marcado pelo maior índice pluviométrico
no período dos meses de junho a agosto.

• Típico do litoral oriental do Nordeste.
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• Trata-se do clima predominante na região Sul
do país.

• Marcado pelas estações bem definidas e pelas
chuvas bem distribuídas ao longo do ano.

• Apresenta grande amplitude térmica.
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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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