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01. (Ueg 2019) A média da amplitude térmica na cidade de Cuiabá (MT) durante o
mês de junho é de ao passo que em Salvador (BA) é de Considerando-se a
localização geográfica dessas cidades, o principal fator climático responsável por
essa diferença na amplitude térmica é a:
a) altitude
b) latitude
c) longitude
d) pressão atmosférica
e) maritimidade/continentalidade
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02. (Uece 2019) As massas de ar são parcelas do ar atmosférico que podem se

formar sobre o continente ou sobre o oceano e geralmente adquirem as

características dos locais onde foram produzidas. Dentre as massas de ar que

atuam no Brasil, a Massa Tropical Atlântica é

a) quente e úmida, e atua no litoral da região Sudeste do Brasil.

b) quente e úmida, e atua nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

c) quente e seca, no Chaco paraguaio e oeste paulista.

d) fria e instável, e atua no Centro-Sul do Brasil no inverno.
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03.
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03. O climograma destacado faz alusão a um tipo climático brasileiro. Sobre a realidade envolvendo esse 
climograma, é correto afirmar que está indicando o clima: 

a) Equatorial subúmido, o qual abrange a Região Amazônica, o norte do estado do Mato Grosso e o oeste do 

Maranhão. No verão, a atuação da massa de ar Equatorial atlântica (mEa) provoca aquecimento e chuvas 

torrenciais.   

b) Equatorial subúmido, o qual abrange a porção norte do pais e se estende de Roraima ao noroeste do Pará. 

É quente e com elevadas pluviosidades o ano todo, consequência da ação permanente da massa 

Equatorial continental (mEc).   

c) Litorâneo úmido, típico da faixa litorânea desde o estado do Rio Grande do Norte até o estado de São 

Paulo. A atuação da massa Tropical atlântica (mTa) ocorre durante o ano todo, com maior regularidade no 

período do outono e do inverno.   

d) Tropical de altitude, predominante nos planaltos e serras do Sudeste. Esse clima é controlado pela massa 

Tropical atlântica (mTa) e pela massa polar atlântica (mPa), tomando as suas áreas de abrangência imidas 

o ano todo.   

e) Subtropical úmido, predominante na Região Sul. A ação da massa Tropical atlântica e da massa Polar 

atlântica, respectivamente, durante o verão e o inverno, tornam bem distribuídas as pluviosidades nas 

áreas abrangentes.   
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04. (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

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.
10



04. (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

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.
11



05. (Espcex (Aman) 2019)  Leia os trechos a seguir:

“17/07/2017- Canela, Gramado e Caxias do Sul, [...] registraram o fenômeno. Frio chegou com intensidade ao 

estado e temperatura deve cair ainda mais ao longo do dia.“ (https://g1.globo.com)

“31/03/2016- Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete chegar com tudo [...]” (https://www.dicasdegramado.com.br)

Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região 

acima referida. Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as comidas típicas 

locais e têm o anseio de conhecer, ao vivo, a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil. A associação 

de dois importantes fatores climáticos justifica a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. 

São eles: 

a) latitude e altitude.   

b) maritimidade e latitude.   

c) continentalidade e maritimidade.   

d) altitude e longitude.   

e) correntes marítimas e massas de ar.   
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06. (Ufms 2019) O clima é o nome que se dá às condições atmosféricas que costumam ocorrer num
determinado lugar. Para conhecer o clima de uma região, é necessário estudar as variações do tempo
atmosférico da área durante vários anos seguidos, normalmente anos. O Brasil apresenta a seguinte
diversidade de climas:

Assinale a alternativa correspondente aos itens 1 e 2 

posicionados no mapa. 

a) (1) clima tropical; (2) clima subtropical.

b) (1) clima equatorial; (2) clima tropical.

c) (1) clima tropical; (2) clima equatorial.

d) (1) clima equatorial; (2) clima subtropical.

e) (1) clima subtropical; (2) clima tropical.   
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07. (G1 - cftmg 2019) Embora aí seja verão, pode haver noites frias no navio. Aqui na floresta, como

é de seu conhecimento, faz calor o ano inteiro. E chove muito. Por isso, traga também a gabardine.

O guarda-chuva o senhor pode deixar em casa, pois os tenho aos montes. Não preciso dizer-lhe que

aqui não se usam as mesmas roupas que aí.

STIGGER, Veronica. Opisanie Świata. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 10.

O clima da região na qual se encontra o narrador do texto acima é o

a) Tropical.

b) Semiárido.

c) Equatorial.

d) Subtropical.
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08. Entre agosto e setembro de 2017, a Nasa reportou as consequências da passagem do furacão

Harvey, em Houston, a quarta cidade mais populosa dos EUA, quando milhares de pessoas foram

resgatadas das enchentes devido ao volume de precipitação ocorrido. Dias depois, o furacão Irma

foi registrado como o de maior intensidade no Atlântico, quando atingiu áreas como Flórida e ilhas

da América Central, gerando grandes repercussões socioeconômicas.

Sobre essas ocorrências na região, é correto afirmar que os furacões estão relacionados a

a) ciclones tropicais.

b) ciclones extratropicais.

c) monções.

d) margens tectônicas ativas junto ao Golfo do México.

e) ciclones extratropicais formados nas águas aquecidas

do Golfo do México.
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09. A figura ilustra a alteração na distribuição das __________ como resultado de três décadas de 

desmatamento em certo setor da Floresta Amazônica. O “deslocamento” desse tipo de precipitação é um 

efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que promovem a concentração da pluviosidade 

nas bordas das áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência 

__________ na região.

As lacunas do texto devem ser preenchidas por 

a) chuvas convectivas – a manutenção dos serviços ecológicos.   

b) chuvas frontais – a diminuição da evapotranspiração.   

c) chuvas convectivas – a redução da produtividade agrícola.   

d) chuvas orográficas – o empobrecimento do solo.   

e) chuvas frontais – o aumento na frequência de incêndios.   
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