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# Entender os elementos do clima 
analisando os climas mundiais 

# compreender as mudanças 
climáticas  
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ESTUDO DOS CLIMAS 

Diferença entre tempo e clima

TEMPO: Corresponde  ao estado 
atmosférico em  um  determinado  local 
de forma momentânea. Sendo  assim,  o 
tempo  está  sujeito 
a diversas variações. Exemplificando:  pela 
manhã,  pode  estar  frio;  no  período  da 
tarde,  pode  estar  quente,  havendo  então 
uma  mudança  de  temperatura  em  um 
curto espaço de tempo.
Os principais elementos do tempo são:

Vento Umidade Chuva Temperatura
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CLIMA 
É um conjunto ou sucessão dos tipos de tempo e seus elementos. Esses 
tempos são observados ao longo das estações do ano em um determinado 
local, durante um período de aproximadamente 30 anos.
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Elementos do clima
Assim  como  o  tempo,  o  clima  também  é  influenciado  por 
elementos climáticos,  que  são manifestações atmosféricas que  provocam 
alterações imediatas nas condições meteorológicas. São eles:

Radiação Temperatura Pressão atmosférica Umidade do ar
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https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/elementos-climaticos.htm
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Pressão atmosférica
Pressão atmosférica ou pressão barométrica é a força exercida, por unidade 
de área, pela coluna de ar atmosférico acima de nós.
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Radiação solar
É  à  energia  radiante  emitida  pelo Sol,  em  particular  aquela  que  é 
transmitida sob a forma de radiação electromagnética. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_electromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_electromagn%C3%A9tica


FATORES CLIMÁTICOS

Correspondem às condições que provocam alterações ou que determinam 
os  elementos  climáticos,  ou  seja,  são  os  fatores  que  condicionam 
as condições atmosféricas de  um  dado  lugar,  resultando  então  em  seu 
clima. 
São eles:

Altitude Latitude Maritimidade e 
Continentalidade

Massas de ar Correntes 
Marítimas

Localização 
Geográfica
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https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fatores-climaticos.htm


Altitude
Latitude
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• Maritimidade:  é  um  fator  climático  o 
qual se define pela proximidade em que 
se  encontra  dos  mares  e  oceanos,  de 
modo que apresentam maior umidade e 
índice  pluviométrico,  e  por  sua  vez, 
menor variação de temperatura.

• Continentalidade:  é  um  fator  climático 
determinado  pela  distância  que  se 
encontra dos mares e oceanos, de modo 
que  apresentam  baixo  índice 
pluviométrico  e  umidade,  e  além disso, 
maior variação de temperatura.
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Massas de ar
Massas de ar são  grandes  volumes  de ar com  característica  “homogêneas”, 
em relação à temperatura e vapor de água. 
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Correntes Marítimas
As correntes marítimas ou oceânicas designam  imensas  porções  de  água 
que se deslocam nos mares e oceanos do planeta terra, as quais influenciam 
no  clima  das  regiões  em  que  atuam  uma  vez  que  transportam  umidade  e 
calor.
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01- Considere as frases abaixo:
I. FARÁ MUITO CALOR HOJE EM SÃO PAULO. EM GOIÂNIA, AS TEMPERATURAS SERÃO 
MAIS AMENAS.
II. AS TEMPERATURAS EM TODO O MUNDO ESTÃO CADA VEZ MAIORES E VÊM CAUSANDO 
PREOCUPAÇÕES ENTRE OS CIENTISTAS.
III. COSTUMA CHOVER MUITO EM SALVADOR NESSA ÉPOCA DO ANO, É MELHOR 
ESTARMOS PREPARADOS!
IV. LI NO JORNAL QUE ESSA SEMANA SERÁ CHUVOSA EM BELÉM.

Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que:
a) Todas fazem referência ao clima
b) I, II e III fazem referência ao clima e IV faz referência ao tempo.
c) II e III fazem referência ao clima e I e IV fazem referência ao tempo.
d) II faz referência ao clima e I, III e IV fazem referência ao tempo.
e) Todas fazem referência ao tempo. 18                              



02- Confirmadas as tendências que apontam para o aquecimento global do 
planeta Terra, duas consequências importantes ocorrerão. Assinale a 
alternativa que contém tais consequências.

a) Diminuição das camadas de gelo eterno e aumento do nível geral das 
águas oceânicas.
b) Diminuição da camada de ozônio e diminuição das águas oceânicas.
c) Diminuição do efeito estufa e aumento do índice de salinização das 
águas oceânicas.
d) Aumento das camadas de gelo eterno e aumento do nível geral das 
águas oceânicas.
e) Aumento das camadas de gelo eterno e aumento do nível geral das 
águas oceânicas.
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03- Levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única 
característica climática correta para a região destacada é:

a) alta amplitude térmica.
b) elevada evapotranspiração.
c) reduzida taxa de insolação.
d) inexistência de pluviosidade.
e) intensa umidade relativa do ar.
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