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MOVIMENTOS
DA TERRA E A
CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA

• Reconhecer as zonas térmicas
da terra

• Entender o movimento rotação
e translação da terra

2

ZONAS TÉRMICAS
Os climas da Terra se
encontram divididos em zonas. O
planeta realiza diversos movimentos
e esses interferem diretamente na
composição climática em razão da
quantidade de luz solar recebida
pela superfície terrestre.
Nesse caso, o movimento em
questão é o de rotação (quando a
Terra gira em torno de si mesma).

3

• Zonas polares: regiões localizadas nos pólos que recebem luz solar de
maneira extremamente inclinada, por isso não ocorre o aquecimento da
superfície com a mesma intensidade que outras zonas, nelas são
registradas as menores temperaturas do mundo.
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• Zonas temperadas: compreendem as áreas cujos raios solares atingem a
superfície de maneira não muito inclinada e nem perpendicular, essa
característica produz temperaturas amenas.
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• Zonas tropicais ou intertropicais: são áreas próximas à linha do Equador,
onde os raios solares incidem na superfície de maneira perpendicular, ou
seja, com grande intensidade. Nessas regiões as temperaturas são elevadas,
sendo assim, são consideradas as mais quentes do planeta.
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FATORES QUE TORNAM TERESINA
COM ELEVADAS TEMPERATURAS:
01- BAIXA ALTITUDE MEDIA DE 76
METROS ACIMA DO NIVEL DO MAR
02- ENTRE 2 RIOS PARNAIBA E POTI
03- PROXIMIDADE COM A LINHA DO
EQUADOR
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MOVIMENTOS DA TERRA
Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um
efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e a translação.
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A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma,
circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período
aproximado de 24 horas, com uma velocidade de 1.666 km/h. A rotação
ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com
que o movimento aparente do sol seja de leste (nascente) para oeste
(poente). A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e
das noites.
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A translação é o movimento elíptico que a Terra executa ao redor do sol,
com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos em uma velocidade de
107.000 km/h. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao sol,
dizemos que se passou um ano. A principal consequência desse movimento é
a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta
apresentar uma inclinação de 23º27', ocasionando a sucessão dos solstícios e
dos equinócios.
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ESTAÇÕES DO ANO
As estações do ano representam
quatro subdivisões climáticas no
período de um ano: verão, outono,
inverno e primavera.
As estações não ocorrem de
forma simultânea em todo o mundo, já
que são determinadas, em cada
localidade, pela dinâmica de rotação e
translação do planeta.
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SOLSTÍCIO E EQUINÓCIO
O solstício ocorre em dois
momentos do ano, marcando o início do
inverno e do verão. O verão inicia-se em
junho no Hemisfério Norte e em
dezembro no Hemisfério Sul. Já o
inverno tem início em dezembro no
Hemisfério Norte e em junho no
Hemisfério Sul.
O equinócio ocorre também em
dois momentos do ano, marcando
o início da primavera e do outono. A
primavera inicia-se em março no
Hemisfério Norte e em setembro no
Hemisfério Sul. Já o outono tem início
em setembro no Hemisfério Norte e em
março no Hemisfério Sul.
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SOLSTÍCIO
O solstício representa o
momento em que o Sol, ao longo de
seu movimento aparente, atinge
maior declinação em latitude em
relação à linha do Equador. Isso faz
com que um dos hemisférios receba
maior incidência de raios solares.
Quando a intensidade solar é
maior em um dos hemisférios,
caracteriza-se o solstício de verão. Em
contrapartida, quando a intensidade
solar é menor, caracteriza-se o
solstício de inverno.
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EQUINÓCIO
Equinócio
representa
o
momento em que nenhum dos
polos está inclinado em relação
ao Sol, o qual incide diretamente
sobre a linha do Equador. Isso
significa que os raios solares incidem
com a mesma intensidade no dois
hemisférios, consequentemente, os
dias e as noites têm a mesma
duração.
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01- Sobre as Zonas Térmicas da Terra, responda a alternativa correta:
a) A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares,
porém em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas.
b) As zonas temperadas, em um determinado período do ano, registram
temperaturas inferiores em relação às zonas polares da Terra.
c) Quando mais próxima uma localidade se encontra do Meridiano de
Greenwich, maior a sua exposição aos raios solares.
d) A zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se
localizar próxima à Linha do Equador, zona da Terra onde os raios solares
incidem perpendicularmente
e) As zonas térmicas da Terra são responsáveis pelas estações do ano.
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02- As zonas climáticas da Terra estão distribuídas de acordo com as
faixas de latitude, ou seja, a incidência de luz e calor. Essas faixas
apresentam diferentes tipos climáticos. Marque a alternativa que indica
países que se encontram na zona temperada:
a) Brasil, Argentina, Japão;
b) Canadá, Argentina, Japão;
c) Alemanha, França, Etiópia;
d) Rússia, Índia, Egito;
e) Nova Zelândia, Bolívia, Angola.
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01- O território brasileiro possui uma grande variabilidade climática. Além de sofrer
os mais diversos efeitos, como a maritimidade em algumas regiões, a altitude em
outras, o Brasil apresenta também uma grande diversidade de climas provenientes
de sua elevada extensão latitudinal. Assim, o país apresenta, por exemplo, uma
região Sul mais fria e as regiões Norte e Nordeste mais quentes. Tal variação
decorre do fato de o espaço brasileiro estar localizado em diferentes zonas térmicas
da Terra, que são:
a) Intertropical e Glacial Antártica
b) Temperada Norte e Temperada Sul
c) Intertemperada e Tropical Norte
d) Intertropical e Temperada Sul
e) Tropical Sul e Intertropical.
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01. A Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada. Ao todo, são dezenas de
diferentes formas de deslocamento realizadas pelo nosso planeta. Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela
que não indica um dos fenômenos de movimentação terrestre:

a) rotação
b) nutação
c) precessão dos equinócios
d) inclinação
e) revolução
02. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois mais
importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências principais
da rotação e da translação da Terra são, respectivamente,
a) a intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos climas
b) a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites
c) a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano
d) a existência dos solstícios e equinócios e a duração do ano em 365 dias.
e) a duração dos ciclos solares e a diferenciação entre climas frios e quentes.
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03. O deslocamento do periélio é registrado como um dos movimentos da Terra, mas não
é tão lembrado por dois motivos: não exerce uma influência tão grande sobre a vida no
planeta e também por apresentar um ciclo muito longo, que totaliza os 21 mil anos. Mas,
afinal, o que é o periélio?
a) é a forma com que a Terra se desloca em torno do seu próprio eixo.
b) é o movimento aparente da Terra ao longo do universo.
c) é o eixo da translação terrestre.
d) é a distância mínima da órbita terrestre em relação ao sol.
e) é a distância máxima da órbita terrestre em relação ao sol.
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04. A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças no
tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os
movimentos de rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a
INCORRETA no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas
da Terra.
a) É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica
quando plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar.
b) Se a Terra não tivesse o movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida e a face
escura, gelada, sendo impossível a vida no planeta.
c) O movimento de translação é que determina a duração do fotoperíodo diário, sendo que,
para o hemisfério Sul, a maior duração do dia iluminado ocorre em 22 de dezembro, quando
inicia o verão.
d) O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo
com que haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera os dias e noites.
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