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ROTEIRO DE AULA 

•RECONHECER OS CLIMAS
BRASILEIROS E SUAS ÁREAS DE
ATUAÇÃO

•AVALIAR AS MUDANÇAS
CLIMATICAS NO BRASIL
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Clima equatorial

• Apresenta temperaturas elevadas o
ano todo.

• Pequena amplitude térmica anual.

• Chuvas abundantes e bem distribuídas
durante o ano (em algumas áreas mais
de 3000mm/ano).

• Abrange a maior parte da Amazônia
brasileira.
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Clima semi-árido

• 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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Clima tropical

• 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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Clima tropical de altitude

• 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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Clima tropical úmido

• 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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Clima subtropical

• 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. 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.
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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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01. [ 191529 ]. (G1 - cps 2020)  “No Brasil, o Vale do rio São Francisco é o único lugar que produz uva 

até três vezes ao ano.

As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto em uma parte elas estão prontas para a 

colheita, na outra a fase é de poda e, logo ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Esse 

não é o milagre da multiplicação. É o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar 

todo o ciclo de vida da parreira.”

<https://tinyurl.com/3893ebn> Acesso em: 01.10.2019. Adaptado.

A localização geográfica do cenário descrito no texto situa-se na região 

a) Sul do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.  

b) Sul do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.  

c) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.  

d) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.  

e) Centro-Oeste do Brasil e sofre a influência do clima tropical de altitude.  
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02. [ 185855 ]. (Ueg 2019)  Leia o texto a seguir. 
Valores anormais de um estado climático médio observado ao longo do tempo são comumente chamados de 
‘eventos extremos’. Esses eventos ocorrem em escalas temporais que variam de horas, dias e até mesmo 
milênios [...]. Dependendo das vulnerabilidades existentes, esses eventos podem impactar seriamente os 
sistemas humanos atingidos, ocasionando um desastre natural. Dessa forma, a ocorrência de desastres suscita 
e expõe a vulnerabilidade das populações, alterando o funcionamento das sociedades e o bem-estar social. 

Extremos climáticos e desastres naturais. Osvaldo Luiz Leal de Moraes e José Antônio Marengo Orsini. Revista Opiniões. Disponível em: 
<https://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/9-extremos-climaticos-e-desastres-naturais/>. Acesso em: 14 mar. 2019. 

Conforme o texto, há eventos extremos correlacionados com o tempo e com o clima. São exemplos de eventos 
extremos ligados ao tempo:  
a) extremos de chuvas e enchentes que ocorrem com frequência cada vez maior durante alguns dias de verão 
em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.    
b) tendências positivas na frequência de noites e dias quentes e tendências negativas na frequência de noites e 
dias frios, consistentes com um cenário de aquecimento global.    
c) aumento na intensidade de episódios e frequência de dias com chuva intensa num período de mais de três 
décadas.    
d) aumento da intensidade dos raios solares observados na superfície terrestre devido à redução da camada de 
ozônio.    
e) aumento dos índices de evapotranspiração, contribuindo significativamente para aumentar as temperaturas 
e a quantidade de chuvas no verão em áreas urbanas.    



20

03. [ 185950 ]. (G1 - ifpe 2019)  PROFESSOR DE GEOGRAFIA EXPLICA POR QUE ÁREAS ALTAS SÃO 
MAIS FRIAS 

Professor compara Recife, três metros de altitude, a cidades do interior. Pernambuco tem região de 
brejo, onde altitude chega a 960 metros 

Disponível em: < http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2012>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado). 

A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação CORRETA do professor sobre o 
fenômeno geográfico de áreas altas apresentarem temperaturas mais frias.  
a) Quanto maior a latitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica diminui 
e o ar se torna rarefeito.    
b) Quanto maior a altitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão atmosférica 
diminui e o ar se torna rarefeito.    
c) Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica 
aumenta e o ar se torna denso.    
d) Quanto menor a latitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão atmosférica 
aumenta e o ar se torna rarefeito.    
e) Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica diminui 
e o ar se torna pesado.    


