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QUESTÃO 1. (UFJF) Observe o mapa e o climograma a seguir. 

 

 

 

a. Cite dois fatores que interferem na temperatura registrada nos dois locais. 

b. Explique como estes fatores interferem nas temperaturas registradas. 

 

 

 



QUESTÃO 2. (Fac. Albert Einstein 2017): Em alguns dias do ano um rio com as dimensões do Amazonas 
atravessa os céus do Brasil. Ele nasce sobre o Atlântico próximo à linha do Equador, ganha corpo sobre a 
Floresta Amazônica e segue para oeste até os Andes, onde o encontro com a imponente muralha rochosa o 
faz desviar para o sul. Dali esse imenso volume de água flutua sobre a Bolívia, o Paraguai e os estados 
brasileiros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Às vezes, alcança Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul antes de retornar para o oceano. Apesar de sua extensão, ninguém o 
vê. É que esse rio não tem margens nem peixes. É um rio metafórico – mas não inexistente – formado por 
uma coluna de vapor d’água com cerca de 3 quilômetros de altura algumas centenas de quilômetros de 
largura e milhares de extensão. (ZORZETTO, Ricardo. Um rio que flui pelo ar. Pesquisa FAPESP, 158, abril, 
p.62-63, 2009). 
 
 
Identifique qual das alternativas abaixo identifica corretamente o fenômeno abordado no texto. 

 

a. O fenômeno referido no texto é conhecido como evapotranspiração e é o responsável pelo efeito estufa 

nas áreas semiáridas do território nacional. Esse fenômeno apenas ocorre em algumas áreas do 

território brasileiro. 

b. O fenômeno abordado no texto, conhecido como “rios voadores” é formado por massas de ar que 

circulam entre a Amazônia Brasileira e a Zona da Mata nordestina. Essas massas úmidas são 

responsáveis pela chuva da Zona da Mata. 

c. O fenômeno abordado no texto é conhecido como “rios voadores”. São cursos de água atmosféricos, 

invisíveis, formados por vapor d’água que se originam na faixa Equatorial Atlântica e tem relação direta 

com a cobertura florestal. 

d. O fenômeno referido no texto conhecido como evapotranspiração origina-se na região Amazônica e 

através das massas de ar leva umidade para o sertão nordestino. A falta de chuvas nessa área é 

associada à interrupção desse tipo de circulação atmosférica. 

 

 
QUESTÃO 3. (CFTMG): A atmosfera é uma camada de gases com espessura entre 750 e 1.000 km que 

envolve a superfície terrestre, sendo mantida ao redor do planeta pela força da gravidade, que é exercida 

pela Terra. 

 

Associe as camadas da atmosfera às usas respectivas características. 

 

Camadas: 
 
1 – troposfera 
2 – estratosfera 

3 – mesosfera 
4 – ionosfera 

 

Características: 

 
( ) Apresenta as temperaturas mais baixas, e estende-se da estratosfera até aproximadamente 80 

km. 

( ) Contém o ozônio, que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. 

( ) Concentra a maior ocorrência dos fenômenos meteorológicos 

( ) Reflete os sinais de rádio ao redor da Terra. 

 

 



QUESTÃO 4. (CFTMG): Associe os tipos de chuva às suas respectivas características. 

 

 

 

Características: 

 

( ) Resulta do deslocamento horizontal do ar que, em contato com as regiões elevadas, sofre 

condensação e consequente precipitação. 

( ) Forma-se a partir do encontro de uma massa de ar frio com uma de ar quente. 

( ) Decorre da ascensão vertical do ar que, ao entrar em contato com as camadas de ar frio, sofre 

condensação e se precipita. 

 

QUESTÃO 5. (Unesp, 2017): Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de 

água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. 

 

 

 

Considerando a imagem e o fenômeno dos rios voadores, é correto afirmar que: 

 

a. Em 2, verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água do oceano. 

b. Em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia que absorve a umidade dos ventos que a 

percorrem. 



c. Em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores que correm pela Bacia do 

Amazonas. 

d. Em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes que redireciona os ventos para o centro do 

continente. 

e. Em 5, verifica-se a chegada das massas de ar ao extremo sul do Brasil e seu redirecionamento ao 

Paraguai e à Argentina. 

 

 
QUESTÃO 6. (PUC-PR): Analise as afirmativas a seguir, que contêm aplicações práticas dos principais 

fatores climáticos. 

 

I. Regiões situadas em altas latitudes recebem maior quantidade e intensidade de radiações solares, 
devido à inclinação da Terra – e por isso são as mais quentes do globo. 

II. A altitude compensa a latitude, principalmente em funão da menor quantidade de moléculas de 
oxigênio para reter o calor – assim, o ar rarefeito das altas montanhas é muito frio em qualquer 
latitude. 

III. Correntes marítimas frias, ao passarem nas proximidades de litorais, contribuem para o surgimento 
de desertos, já que a massa de ar sobre elas é mais seca e dificulta a chegada de massas úmidas 
ao continente – como ocorre, por exemplo, na relação entre a corrente de Humboldt e o deserto do 
Atacama. 

IV. A continentalidade faz com que a amplitude térmica seja menor, devido ao fato de que o continente 
tende a aquecer-se e resfriar-se mais lentamente do que o mar. Por isso, o hemisfério Norte, que 
tem mais terras do que água, possui temperaturas menos extremas do que o hemisfério sul. 

V. O relevo influencia o clima ao criar barreiras naturais ou corredores para o trânsito das massas de 
ar. A disposição das montanhas na Ásia, por exemplo, facilita a chegada das massas frias do polo 
Norte até a região equatorial – ao contrário da América, onde as barreiras naturais do relevo 
dificultam tal trânsito. 

 

Está correta ou estão corretas. 

 

a. Apenas II e III. 

b. I, III, IV e V. 

c. Apenas II. 

d. I, II, III e V 

e. Apenas I e IV 

 

 

QUESTÃO 7. (UFPR): Sobre a representação de uma nuvem na ilustração a seguir, é correto afirmar que: 

 

 



 

a. O relevo é fator determinante nas precipitações locais. 

b. A serra é o principal fator do efeito estufa, por reter nuvens e provocar chuvas. 

c. O ar aquecido e úmido não transpõe a serra, por ser retido pelas nuvens e produzir chuva. 

d. As cabeceiras dos rios são fatores determinantes na precipitação. 

e. O ar seco da camada superior da atmosfera retém as nuvens na serra e provoca chuva. 

 

QUESTÃO 8. (UFC): A atmosfera é composta de diversas camadas, variáveis em função do afastamento 

da superfície terrestre. Com relação a algumas de suas características, assinale a alternativa correta. 

 

a.  A atmosfera é formada por quatro camadas denominadas litosfera, troposfera, hidrosfera e mesosfera. 

b. Na atmosfera, a temperatura sofre diminuição com o aumento da altitude, a exemplo do que ocorre em 

algumas serras altas. 

c. A pressão atmosférica sempre será maior quanto maiores forem a altitude e a temperatura. 

d. Nas camadas atmosféricas mais baixas, o ar é mais rarefeito, condicionando pela baixa pressão 

atmosférica. 

e. A circulação do ar na alta atmosfera é responsável pela estacionalidade e pela distribuição das chuvas 

nos continentes. 

 

 

QUESTÃO 9. (UFRGS) Observe as cidades de mesma altitude, identificadas pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, e 

localizadas no continente hipotético a seguir. 

 

 

 

Quais números representam, respectivamente, as cidades com maior e menor amplitudes térmicas anuais? 

 

a. 1 e 4 

b. 2 e 1 

c. 3 e 5 

d. 5 e 2 

e. 5 e 3 

 

 
 
QUESTÃO 10. (PUC-PR): A atmosfera constitui um sistema caótico. O ar está em constante movimento em 

consequência, especialmente, das diferenças de pressão e do movimento de rotação da Terra. A previsão 

meteorológica é complicada, exigindo grandes investimentos em tecnologia e instrumentos. 

 



I. Na Zona Intertropical, onde está a maior parte do Brasil, as altas pressões dominantes facilitam 

a verificação das condições atmosféricas pela estabilidade reinante. 

II. O que chamamos de clima é o conjunto de variações do tempo durante longo período 

III. Embora atinja grandes porções da atmosfera, a influência das massas de ar na determinação 

dos tipos climáticos é quase nula, pois essas massas de ar são geralmente estáticas. 

IV. Tratando-se de assunto meteorológico, tempo significa estado momentâneo da atmosfera em 

um local. 

 

Assinale as afirmações corretas. 

 

a. I e IV. 

b. I e II. 

c. III e IV. 

d. II e IV. 

e. I e III. 

 

 

QUESTÃO 11. (UFPR): Considerando que a temperatura da atmosfera depende da insolação, é correto 

afirmar que: 

 

a. A atmosfera atua como uma enorme manta protetora que conserva grande parte do calor solar recebido 

pela Terra. 

b. Quanto maior a altitude, maior é a quantidade de calor aprisionada pela atmosfera e, 

consequentemente, mais elevada é a temperatura. 

c. As isotermas da Terra têm uma orientação geral norte-sul ou meridiana, porque um dos fatores 

determinantes da variação da temperatura é a longitude. 

d. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico provocado pela ação humana 

e. Nas áreas tropicais e nas áreas polares, as variações anuais de temperatura são mais marcantes do 

que nas áreas temperadas. 

 

 
QUESTÃO 12. (UERJ): 

 

 

O esquema anterior representa o contato entre duas massas de ar diferentes. A chuva, resultante desse 

contato, é denominada: 

 

a. Ácida. b. Frontal. c. Orográfica. d. De convecção. 



QUESTÃO 13. Observe o gráfico a seguir. Ele representa a distribuição média da precipitação ao longo da 

superfície terrestre. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta. 

 

 

 

a. Existe uma expressiva correlação entre o volume pluviométrico médio precipitado e a tropicalidade 

do clima, o que pode ser explicado pela eficiência dos processos convectivos na geração da chuva. 

b. As regiões situadas em tono de 30° da latitude correspondem a áreas de baixo volume 

pluviométrico e coincidem com zonas de altas pressões atmosféricas, o que explica a ocorrência 

dos grandes desertos subtropicais do planeta. 

c. As zonas de menor volume pluviométrico correspondem às regiões polares, o que pode ser 

explicado pelo excessivo resfriamento do ar e sua baixa capacidade de retenção de umidade. 

d. O volume pluviométrico médio precipitado é decrescente das altas para as baixas latitudes do 

planeta, o que pode ser explicado pela importância da abundância de energia nos processos de 

evaporação e transporte de umidade. 

 

 

QUESTÃO 14. (Enem): A chuva é determinada, em grande parte, pela topografia e pelo padrão dos 

grandes movimentos atmosféricos ou meteorológicos. O gráfico mostra a precipitação anual média (linhas 

verticais) em relação à altitude (curvas) em uma região em estudo. 

 

 

 



De uma análise ambiental desta região conclui-se que: 

 

I. Ventos oceânicos carregados de umidade depositam a maior parte dessa umidade, sob a forma 

de chuva, nas encostas da serra voltada para o oceano. 

II. Como resultado da maior precipitação nas encostas da serra, surge uma região de possível 

desertificação do outro lado dessa serra. 

III. Os animais e as plantas encontram melhores condições de vida, sem períodos prolongados de 

seca, nas áreas distantes 25 km e 100 km, aproximadamente, do oceano. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a. I, apenas 

b. I e II, apenas 

c. I e III, apenas 

d. II e III, apenas 

e. I, II e III 

 

 
QUESTÃO 15. (PUC-RS): responder à questão com base no mapa que representa a localização de cidades 

hipotéticas e nas afirmações a seguir. 

 

 

 

I. As cidades A e B, por estarem em latitudes semelhantes, sempre apresentam as mesmas 

características de temperatura. 

II. As cidades D e E se caracterizam por invernos rigorosos e verões quentes, pois estão em 

latitudes semelhantes e têm o mesmo grau de continentalidade. 

III. As cidades C e A, apesar de estarem em altitudes semelhantes, apresentam características 

climáticas diferentes: a cidade A é mais quente que e úmida que a C. 

IV. Caso a cidade D esteja a mais de 4.000 metros de altitude acima do nível do mar, apresentará 

uma menor pressão atmosférica que a cidade E, que se encontra no nível do mar. 

 

Com base na leitura do mapa e na análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas: 

 

a. I, II e III. 

b. I e II. 

c. I e III. 

d. II e IV 

e. III e IV 

 

 
 
 
 



QUESTÃO 16. (UFMG): Analise este croqui: 

 

 

 

A partir da análise dessa configuração típica da pressão atmosférica, é incorreto afirmar que: 

 

a. A circulação atmosférica decorre e depende, nas suas características básicas, da coexistência próxima 

dessas configurações. 

b. A circulação em X, centrípeda, no sentido horário, é denominada ciclônica; e a em Y, centrífuga, anti-

horária, é denominada anticiclônica. 

c. As configurações da pressão atmosférica são fixas, estáticas, e o ar é que se desloca, gerando o vento. 

d. Os redemoinhos, os tornados e os furacões são deslocamentos do ar que, no hemisfério Sul, ocorrem 

segundo o modelo da circulação em X. 

 

 

QUESTÃO 17. (UFC): Os diferentes tipos de clima resultam da combinação de vários fatores, tais como 

latitude, altitude, penetração de sistemas frontais, taxas de evapotranspiração, linhas de instabilidade, 

existência de superfícies líquidas. 

 
Em relação ao quadro climático da Amazônia, é correto afirmar que: 

 
a. A temperatura média é elevada porque se trata de uma região de baixas latitudes. 

b. O clima da região sofreu variações muito reduzidas ao longo do tempo geológico. 

c. As brisas fluviais formam-se nos setores em que os cursos fluviais são mais estreitos. 

d. A possibilidade de ocorrência de chuvas na região é menor que em áreas de altas latitudes. 

e. O norte da região, entre os meses de dezembro e março, sofre o fenômeno da friagem em função da 

invasão de ar polar. 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 18. (CFTSC): 

 

 

Sobre a dinâmica das massas de ar que atuam no território brasileiro no inverno e no verão, conforme o 

mapa acima, assinale a proposição correta. 

 

a. A massa Tropical continental (mTc), quente e úmida, tem como centro de origem o nordeste da 

Amazônia. 

b. A massa Equatorial continental (mEc) é responsável pelo fenômeno conhecido como “friagem” na 

região Norte. 

c. A massa Tropical atlântica (mTa), quente e seca, tem como centro de origem o Atlântico Sul. A mTa 

atua durante todo o ano na Amazônia Ocidental e, no verão, provoca as chuvas orográficas em 

todas as demais regiões brasileiras. 

d. A massa Equatorial atlântica (mEa), quente e úmida, tem como centro de origem o Atlântico Sul. 

e. A massa Polar atlântica (mPa) tem como centro de origem o Atlântico Sul. Essa massa de ar é 

responsável pela precipitação de neve durante o inverno nas regiões serranas dos estados de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

 

 
QUESTÃO 19. (UFPR): Nesta terça-feira (15/09/09), áreas de instabilidade que se deslocam pelo norte da 

Argentina devem chegar ao Brasil a partir da tarde e voltam a provocar pancadas de chuva no oeste e norte 

do RS, no centro-oeste de SC, no oeste do PR e no sul de MS, onde se tem uma massa de ar quente e 

úmida. 

 

O texto acima refere-se à previsão do tempo para o dia 15/09/09, realizada pelo Centro de Previsão do 

Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Levando em consideração os 

dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a. A frente Polar atlântica, principal área de instabilidade da América do Sul meridional, é responsável 

pelas chuvas previstas no texto. 

b. As áreas de instabilidade são geradas por nuvens de desenvolvimento vertical, por isso a previsão de 

pancadas de chuva. 



c. As pancadas de chuva são típicas do climas úmidos, muito bem representados pelas regiões 

mencionadas no texto. 

d. O deslocamento da massa de ar tropical em direção a leste é que gera as áreas de instabilidade 

mencionadas no texto. 

e. A massa de ar quente e úmida que se encontra sobre o estado do Mato Grosso do Sul corresponde à 

massa tropical continental, geradora de chuvas em pancadas. 

 

 
QUESTÃO 20. (UFU): Observe a seguir a carta sinótica do Brasil, que evidencia os campos de alta pressão 

(A) e de baixa pressão (B) sobre o continente. A carta apresenta, ainda, as linhas de mesma pressão 

(isóbaras), que vão de 1.010 a 1.030 milibar (mb), a propagação de uma frente fria sobre o Brasil central, do 

centro de mais alta pressão (1.030mb) para os de pressões menores (1.014 e 1.012mb) e, também, o 

deslocamento de uma frente quente sobre a porção sudeste do País, além de uma gente fria sobre o litoral 

do Nordeste. 

 

 

 

Sobre as informações contidas na carta sinótica, assinale a alternativa correta: 

 

a. Os centros de alta pressão de 1.030 e 1.014 indicados em A dificultam a ocorrência de chuvas pelo falto 

de serem áreas dispersoras de vento. 

b. Uma frente fria ocorre quando o ar quente, mais denso e mais pesado, empurra o ar frio para cima e 

para frente. 

c. A frente fria que corta o Brasil e NW a SE deixa o tempo estável, com baixa umidade e nebulosidade 

reduzida, uma vez que o ar frio é normalmente seco. 

d. A frente fria, localizada próxima ao litoral do nordeste, não consegue produzir chuvas nesta região, fato 

este que explica a seca no semiárido nordestino. 

 

 

 

 



QUESTÃO 21. (UFRGS): O sistema de alerta baseado em satélites do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) detectou 498 km² de desmatamento na Amazônia Legal por corte raso ou degradação 

progressiva, em agosto de 2009. Desse total, 301 km² foram registrados no Pará. A quinzena, os dados são 

enviados ao IBAMA, responsável pela fiscalização das áreas. O sistema indica tanto áreas de corte raso – 

quando os satélites detectam a completa retirada da floresta nativa – quanto áreas classificadas como 

degradação progressiva, que revelam o processo de desmatamento na região. 

 

O texto faz referência a uma região em que predomina o clima. 

 

a. Tropical úmido. 

b. Tropical semiárido. 

c. Tropical semiúmido. 

d. Subtropical úmido. 

e. Equatorial. 

 

 
QUESTÃO 22. (PUC-PR): Observe a imagem e leia o texto a seguir. 

 

 

 

A previsão do tempo para o dia 16 de outubro de 2007, segundo o Simepar foi a seguinte: 

 
A instabilidade permanece em grande parte do Estado nesta terça-feira (16). Haverá um significativo 
aumento de nebulosidade no centro-norte do Estado. Nesta área, está prevista a ocorrência de chuva a 
qualquer hora do dia; Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com possibilidades de pancadas 
de chuvas isoladas no decorrer do período. 
 

A instabilidade presente no tempo e o aumento de nebulosidade são decorrentes: 

 
a. Do deslocamento da frente quente que está no norte do país, associada à ação da massa Equatorial 

continental – quente e úmida. 

b. Do deslocamento da frente fria que está no sul do país, associada à ação da massa Tropical continental 

– quente e úmida. 

c. Do deslocamento da frente fria que está no sul do país, associada à ação da massa Polar atlântica – fria 

e úmida. 

d. Do deslocamento da frente fria que está no sul do país, associada à ação da massa Equatorial atlântica 

– quente e úmida. 

e. Do deslocamento da frente fria que está no sul do país, associada à ação da massa Tropical atlântica – 

fria e úmida. 



QUESTÃO 23. (PUC-SP): Analise o gráfico de precipitação. 

 

 

 

Assinale a alternativa que explica as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e de 

Belo Horizonte. 

 
a. A diminuição da precipitação nos meses de abril a setembro em Belo Horizonte é decorrência do 

aumento da atuação da massa de ar Equatorial continental em Minas Gerais. 

b. A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro a março em Belo Horizonte é consequência 

da atuação mais intensa, nesse período, da massa de ar Polar atlântica. 

c. As chuvas se distribuem com maior regularidade, ao longo do ano, no Rio de Janeiro devido à 

constante influência da massa de ar Tropical atlântica nessa área do litoral. 

d. A precipitação entre outubro e março no Rio de Janeiro é menor em comparação com Belo Horizonte, 

devido à densidade maior de edificações, fator que dificulta as precipitações. 

e. A precipitação mais elevada entre outubro e março em Belo Horizonte decorre da atuação da massa de 

ar Tropical continental, mais úmida que a massa Tropical atlântica. 

 

QUESTÃO 23. (Feevale, 2016): Climograma é uma ferramenta que permite maior facilidade na 

compreensão do perfil climático de determinada região. A temperatura média geralmente é representada 

por um gráfico linear sobreposto a um gráfico de barras, que representa as precipitações (chuvas) ao longo 

do período estudado, geralmente um ano. 

 
Considere o climograma de três municípios brasileiros. 

 

 

 



A partir da observação dos climogramas de Manaus/AM, Brasília/DF e Porto Alegre/RS, pode-se afirmar 

que o clima predominante nos três municípios, respectivamente, é: 

 
a. Equatorial – tropical continental – subtropical. 

b. Tropical continental – subtropical – equatorial  

c. Equatorial semiárido – subtropical – tropical de altitude 

d. Tropical semiárido – equatorial – subtropical  

e. Equatorial – tropical de altitude – tropical semiúmido 

 

QUESTÃO 24. (Uece, 2016): Considerando as tipologias macroclimáticas do Brasil, é correto afirmar que o 

clima que predomina na porção norte do Brasil, compreendendo os estados do Amazonas, Pará, Acre, 

Rondônia, Amapá, e parte do Mato Grosso e Tocantins, e que é controlado pelos sistemas atmosféricos 

massa equatorial continental e atlântica e pela zona de convergência intertropical é o clima. 

 

a. Tropical litorâneo do Nordeste oriental. 

b. Subtropical úmido 

c. Tropical úmido-seco 

d. Equatorial 

 

QUESTÃO 25. (UFPel): O ar atmosférico está sempre em movimento, na forma de massa de ar ou de 

vento. Se uma massa de ar possui características particulares de temperatura e umidade, torna-se 

importante para a determinação do tempo e do clima de uma área. Dependendo da estação do ano, as 

massas avançam para o território brasileiro ou recuam, o que vai determinar o clima. 

Observe o mapa representativo da ação das massas de ar no Brasil, no verão e no inverno. 

 

 

 

Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos, é correto afirmar que: 

 

a. A massa Equatorial continental (mEc) – indicada na figura pelo número 2 –, quente e úmida, com centro 

de origem na parte ocidental da Amazônia, domina, durante quase todo ano, a porção noroeste dessa 

região. 

b. A massa Polar atlântica (mPa) – indicada na figura pelo número 5 –, fria e seca, se origina na 

depressão do Chaco e abrange uma área de atuação muito limitada, permanecendo, durante quase 

todo o ano, em sua região de origem. 



c. A massa Tropical continental (mTc) – indicada na figura pelo número 3 –, quente e úmida, originária do 

Oceano Atlântico, nas imediações do trópico de Capricórnio, exerce enorme influência sobre o clima da 

parte litorânea do Brasil. 

d. A massa Equatorial atlântica (mEa) – indicada nas figuras pelo número 2 -, quente e úmida, domina a 

parte litorânea da Amazônia e do Nordeste, em alguns momentos do ano e tem seu centro de origem no 

Oceano Atlântico. 

e. A massa Tropical atlântica (mTa) – indicada na figura pelo número 4 –, fria e úmida, forma-se nas 

porções do Oceano Atlântico próximas à Patagônia. Atua mais no inverno quando entra no Brasil como 

uma frente fria, provocando chuvas e queda de temperatura. 

 

QUESTÃO 26. (UFPS): Observe os climogramas a seguir, que indicam a variação. 

 

 

 

Esses climogramas, da esquerda para a direita, podem referir-se às cidades de: 

 

a. Blumenau – Juazeiro – Recife. 

b. Recife – Blumenau – Juazeiro. 

c. Juazeiro – Blumenau – Recife. 

d. Recife – Juazeiro – Blumenau. 

e. Blumenau – Recife – Juazeiro. 

 

 

QUESTÃO 27. (UFU): Analise os climogramas a seguir. 

 



 

 

A respeito dos climogramas apresentados, suas principais características e áreas de ocorrência no Brasil, 

assinale a alternativa correta. 

 

a. O gráfico II é a representação do clima equatorial, típico da região amazônica, com chuvas 

abundantes o ano todo. 

b. O gráfico II representa o clima tropical, típico da região sul do país, com chuvas o ano todo, devido 

a intensa atuação da massa equatorial continental. 

c. O gráfico I representa o clima tropical continental, típico da região Centro-Oeste, com duas estações 

bem distintas. 

d. O gráfico I representa o clima tropical litorâneo, com temperaturas elevadas durante o ano, 

principalmente no outono e no inverno. 

 

QUESTÃO 28. (Enem): A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a 

precipitação varia muito nos continentes, como podemos observar no mapa a seguir. 

 

 



 

Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas 

são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador, porque: 

 

a. As grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais abundantes. 

b. A água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior 

precipitação. 

c. O ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações. 

d. O ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações. 

e. A água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. 

 

QUESTÃO 29. (FGV): Observe o planisfério e a sequência de tipos climáticos apresentados a seguir. 

 

 

 

No planisfério, essa sequência de tipos climáticos pode ser encontrada no eixo: 

 

a. A-B 

b. I-J 

c. C-D 

d. G-H 

e. E-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 30. (Puccamp): Considere o mapa das especiarias e o Império Mongol. 

 

 

 

As áreas destacadas com círculo no mapa: 

 

a. Sofrem a ação da corrente do Golfo e apresentam invernos menos rigorosos. 

b. Estão entre os grandes países produtores de petróleo. 

c. Possuem, ainda, grandes porções do território com vegetação original. 

d. Apresentam níveis tecnológicos semelhantes em vários ramos industriais. 

e. São formadas por extensas regiões planas recortadas por rios caudalosos. 

 

QUESTÃO 31. (UFC): Sobre os grandes tipos climáticos, assinale a alternativa correta. 

 

a. O clima subtropical distingue-se por precipitações reduzidas, evaporação elevada e intensa 

insolação. 

b. O clima equatorial caracteriza-se por fracas precipitações e baixas temperaturas. 

c. O clima tropical caracteriza-se pela existência de quatro estações, médias térmicas baixas e baixas 

precipitações. 

d. O clima temperado distingue-se por contrastes sazonais de temperatura e amplitudes térmicas 

muito maiores que as dos climas da Zona Intertropical. 

e. O clima desértico caracteriza-se pela concentração de chuvas no verão e amplitudes térmicas 

diárias pequenas. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 32. (UFMG): Analise estes mapas. 

 

 

 

 

A partir da análise e interpretação desses mapas, é incorreto afirmar que: 

 

a. As linhas de igual temperatura média tendem ao paralelismo e, ao mesmo tempo, se deslocam para 

o norte ou para o sul, conforme a estação do ano. 

b. Os traçados das isolinhas das temperaturas médias formam padrões ou configurações que 

independem dos efeitos da continentalidade. 

c. O centro-norte da Sibéria exerce o papel de um verdadeiro “polo ártico”, polo do frio, no inverno 

boreal. 

d. O Equador térmico está muito longo de acompanhar o Equador, oscila no decorrer do ano e pode 

atingir latitudes elevadas. 

 

QUESTÃO 33. (UFMS): Caracteriza-se pelo pequeno índice de pluviosidade, abaixo de 250 mm anuais, e 

pela sua irregularidade. Apresenta as maiores amplitudes térmicas diárias, em geral superiores a 40°C, não 

possui médias mensais abaixo de 0°C. Seus rios são temporários. Essa descrição se refere ao domínio 

climático: 

 

a. Dos desertos frios glaciais. 

b. Do Mediterrâneo. 

c. Dos desertos quentes. 

d. Das altas montanhas. 

e. Das altas montanhas equatoriais 

 



QUESTÃO 34. (UFRGS): Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações a seguir, referentes às 

zonas climáticas do globo: 

 

(    ) A fraca intensidade de irradiação solar nas baixas latitudes produz temperaturas médias geralmente 

inferiores a 10 °C nessas zonas. 

(     ) O clima nas altas montanhas não está necessariamente relacionado com as faixas de latitudes, razão 

pela qual ele é chamado clima azonal. 

(    ) A dinâmica atmosférica do clima de monção, que ocupa uma área importante das baixas latitudes, 

caracteriza-se por mudanças sazonais significativas. 

(    ) As regiões intertropicais apresentam temperaturas médias altas e amplitude térmica anual muito 

elevada, dados meteorológicos que dependem, basicamente, da latitude. 

 

QUESTÃO 35. (UFRGS): A tabela a seguir apresenta dados relativos a quatro cidades. 

 

 

 
Considerando os dados da tabela e a dinâmica climática, assinale a alternativa correta. 

 
a. As quatro cidades apresentam temperaturas médias elevadas e grande variação térmica anual. 

b. Os dados indicam que as quatro cidades se situam na zona extratropical do hemisfério Sul. 

c. Das cidades da tabela, somente as com temperaturas elevadas e precipitação anual abundante 

encontram-se em regiões tropicais. 

d. A cidade de Quito, apesar de muito próxima da linha do Equador, tem temperaturas médias 

inferiores às das demais. 

e. Os índices pluviométricos das cidades da tabela situadas próximas do nível do mar são 

semelhantes. 

 

QUESTÃO 36. (UFRGS): No Brasil, o fenômeno El Niño provoca o desvio da massa de ar Equatorial 

continental, úmida, que se forma sobre a Amazônia, para o sul do país. 

As consequências do El Niño no território brasileiro são: 

 

a. Enchentes no Brasil Meridional e seca no extremo sul do país. 

b. Secas no Brasil Meridional e enchentes no extremo sul do país. 

c. Enchentes no Brasil Meridional e secas no sertão nordestino e no extremo norte do país. 

d. Enchentes no sudeste do Brasil, em decorrência de invernos rigorosos no sul do País. 

e. Enchentes no sudeste do Brasil e secas no extremo sul do país. 



 

QUESTÃO 37. (FGV): A questão está relacionada à figura a seguir. 

 

 

 
Sobre a figura, é correto afirmar que representa, de forma esquemática, o fenômeno denominado: 

 
a. Ilha de calor, provocada pela concentração de construções; o ar em 3, quente e seco, permanece 

junto à superfície terrestre, enquanto o ar, em 2, permanece mais frio que em 3. 

b. Ilha de calor, que se forma pela associaão das condições de poluição local do ar com o avanço de 

ar 2, que é úmido; 1 e 2 permanecem sobre a cidade devido às baixas temperaturas do ar 3. 

c. Inversão térmica, em que o ar 3 é frio e permanece próximo à superfície terrestre porque o ar 2, 

quente, funciona como um tampão, impedindo a ascensão do ar e dos poluentes. 

d. Frente fria, provocada pelo deslocamento de ar polar, indicado pelo número 2, que fica comprimido 

entre o ar 3, carregado de poluentes, e o ar 1, que também é quente, mas livre de poluentes. 

e. Frente quente, provocada pelo deslocamento de ar 3, que é continental e, por sua alta temperatura, 

é mais pesado e fica impedido de ascender devido ao ar 2, que é frio e não se mistura com o ar 1, 

que é quente. 

 

  



QUESTÃO 38. (Unesp, 2017): 

 

 

 

O mapa apresenta os efeitos do fenômeno climático de interação atmosfera-oceano denominado 

 

a. El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades do 

Equador. 

b. Alísios de Nordeste, caracterizado pela atuação em escala local e em curto período de tempo sobre 

as águas do Oceano Pacífico. 

c. La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa 

peruana. 

d. Zona de Convergência Intertropical, caracterizado pela formação de núcleos de aumento nas 

temperaturas superficiais do Oceano Pacífico. 

e. Zona de Convergência do Atlântico Sul, caracterizado pela diminuição da temperatura e da umidade 

no Equador. 

 

  



QUESTÃO 39. (Fuvest):  

 

 

 

As geleiras da foto podem ser utilizadas como indicadores da tendência de aumento das temperaturas 

globais, pois: 

 

a. O maior aporte de sedimentos nas partes baixas das geleiras representa aumento da precipitação 

pluvial em detrimento da precipitação nival (niveal). 

b. O maior aporte de água doce no mar interfere nas temperaturas e pode ser calculado a partir da 

retração dos lagos glaciais. 

c. A área de recuo do gelo indica aumento de temperatura e pode ser identificada pela maior 

exposição dos depósitos glaciais típicos. 

d. A maior precipitação nival (niveal) representa desequilíbrio nas temperaturas globais e pode ser 

identificada pelo aumento dos icebergs. 

e. A ampliação de escavação dos vales glaciais pode ser precisamente medida, indicando 

desequilíbrio nas temperaturas globais. 

 

QUESTÃO 40. (Unisc, 2017): _________________ é um dos problemas ambientais urbanos que, apesar de 

ser um fenômeno natural, pode ser agravado pelas atividades humanas, especialmente aquelas ligadas à 

industrialização. Mais comum no inverno, caracteriza-se pela retenção de ar frio (mais denso) próximo à 

superfície do solo em função do ar quente (menos denso) agir como uma espécie de barreira que dificulta a 

sua circulação. Diante disto, a dispersão dos poluentes na atmosfera é dificultada e o ar nestas áreas se 

torna mais “pesado”, podendo ocasionar doenças respiratórias, irritação nos olhos e intoxicações. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

 

a. Ilha de calor 

b. Chuva ácida 

c. Efeito estufa 

d. Frente fria  

e. Inversão térmica 

 

 



QUESTÃO 41. (UFPel): A expansão das atividades econômicas que se concentram nas cidades, tem 

contribuído muito para agravar os problemas ambientais urbanos. Entre os principais, destacam-se as 

chuvas ácidas, a inversão térmica e as ilhas de calor. 

Tendo em vista essa situação, observe o gráfico a seguir. 

 

 

 
A partir do estudo do gráfico e de seus conhecimentos, analise as afirmativas que seguem. 

 

I. A elevação das temperaturas médias nas áreas densamente urbanizadas forma as chamadas 

“ilhas de calor”, ocasionadas principalmente pela ausência de áreas verdes, pela concentração 

de poluentes e pelas construções de concreto. 

II. As grandes cidades constituem um ambiente muito favorável à ocorrência de “inversão térmica” 

– fenômeno tipicamente antrópico – devido à grande área desmatada e impermeabilizada pelo 

imenso volume de cimento, ferro e asfalto. 

III. O fenômeno mostrado no gráfico refere-se ao “efeito estufa”, fenômeno natural que consiste na 

dispersão de calor irradiado pela superfície terrestre e pelas partículas de gases e de água em 

suspensão na atmosfera, agravado pelo crescente despejo de gases que têm a capacidade de 

absorver o calor. 

IV. O gráfico mostra um fenômeno que ocorre pela substituição da vegetação por grande 

quantidade de casas, prédios e outras construções urbanas que diminuem significativamente a 

irradiação do calor para a atmosfera, em comparação com as zonas rurais, onde geralmente é 

maior a cobertura vegetal. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

 

a. I 

b. I e II 

c. III 

d. II e IV 

e. IV 

 

 

QUESTÃO 42. (UFRN): As metrópoles podem ser consideradas como a expressão espacial mais complexa 

da produção do espaço geográfico no sistema capitalista. Por isso, podem ser vistas, também, como o 

espaço geográfico onde ocorrem as mais profundas alterações do quadro natural, que provocam uma série 

de problemas ambientais, como, por exemplo, o efeito estufa, a inversão térmica e a ilha de calor. 



No caso específico da ilha de calor, trata-se de um fenômeno que ocorre nos centros urbanos resultante de 

uma série de fatores, dentre eles: 

 

a. Retenção do calor irradiado pela superfície terrestre; impermeabilização dos solos e cobertura 

vegetal densa. 

b. Construção de edifícios; cobertura vegetal densa e emissão de gases pelas indústrias. 

c. Redução da evaporação e do aquecimento da atmosfera; retirada da cobertura vegetal e dispersão 

de poluentes na zona central da cidade. 

d. Retirada da cobertura vegetal; concentração de edifícios e impermeabilização dos solos. 

 

QUESTÃO 43. (UFRRJ): Existem “ilhas de calor”? As consideradas “ilhas de calor” estão relacionadas com: 

 

a. A inversão térmica, que provoca a superposição do ar frio sobre o ar quente. 

b. O aquecimento do tipo frontal, indicando a aproximação de uma frente fria. 

c. Um microclima urbano, provocado pela elevada concentração de edificações. 

d. As chuvas ácidas, que trazem elementos poluentes concentrados na atmosfera. 

e. O efeito estufa, provocado pelo alto índice de dióxido de carbono, tendo a propriedade de absorver 

o calor. 


