
 

 

 

 

 

 

TESTES 

1. (FUVEST 2018) 

 

O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes 

à zona intertropical. As massas de ar que atuam em território 

brasileiro possuem influências oceânicas e continentais. Sobre 

as características dessas massas de ar, é correto afirmar: 

a) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e 

úmido, responsável pela grande umidade na Amazônia. 

b) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do 

sul em direção ao norte do território brasileiro e tem como 

característica a presença de ar frio, podendo atingir a região 

Centro Oeste no inverno. 

c) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como 

característica a presença de ar quente e úmido, ocasionando 

alagamentos no Centro Oeste no inverno. 

d) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e 

seco, que atua no nordeste do litoral brasileiro 

e) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, 

que atua no sul do litoral brasileiro. 

 

2. (ENEM 2018) A presunção de que a superfície das 

chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é 

corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações 

superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos 

e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções 

ferruginosas que formam uma crosta laterítica, denominada 

“canga”. 

WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. 

Acesso em: 8jul. 2015 (adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo 

descrito no texto? 

a) Árido, com déficit hídrico. 

b) Subtropical, com baixas temperaturas. 

c) Temperado, com invernos frios e secos. 

d) Tropical, com sazonalidade das chuvas. 

e) Equatorial, com pluviosidade abundante. 

 

3. (ENEM 2017)  

 

 

No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos 

apresentados, qual fator climático foi determinante para 

explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões 

Nordeste e Sul? 

a) Altitude, que forma barreiras naturais. 

b) Vegetação, que afeta a incidência solar. 

c) Massas de ar, que provocam precipitações. 

d) Correntes marítimas, que atuam na troca de calor. 

e) Continentalidade, que influencia na amplitude da 

temperatura. 

 

4. (UNICAMP 2021) A região Nordeste brasileira é marcada 

por contrastes climáticos: áreas úmidas e áreas com longos 

períodos de estiagem. O mapa a seguir mostra a variação da 

umidade por meses em relação à distribuição das chuvas. 
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Sobre as características climáticas e a distribuição das chuvas 

na região Nordeste, é correto afirmar: 

a) Todas as áreas sem seca ou subsecas recebem umidade da 

zona de convergência intertropical, além do incremento de 

vapor d’água do processo de evapotranspiração das florestas 

tropicais.  

b) No centro do Estado da Bahia localiza-se a principal área 

no interior da região Nordeste com 1 a 3 meses secos, devido 

ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de 

chuvas.  

c) O período de estiagem das áreas com 4 a 5 meses secos 

ocorre no verão, enquanto o das áreas com 6 a 8 meses secos 

ocorre no outono e inverno na Bahia, e na primavera e verão 

nos demais Estados.  

d) A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita 

relação com o tipo de vegetação: nas áreas com 9 a 11 meses 

secos ocorre a vegetação de caatinga; nas áreas com 6 a 8 

meses secos, a vegetação de cerrado. 

 

5. (UNESP 2021)  

 

 
 

As anomalias observadas no mapa promovem: 

 

a) estiagens severas na região Nordeste do Brasil. 

b) secas prolongadas no sudeste do continente asiático. 

c) menor precipitação na região Sul do Brasil. 

d) longos períodos chuvosos no litoral do Chile. 

e) chuvas intensas na porção sul dos Estados Unidos. 

 

6. (UNESP 2013) Leia a descrição de quatro grandes tipos 

climáticos do Brasil e, em seguida, examine o mapa, que 

representa a divisão regional do país em grandes tipos 

climáticos. 

1. Chuvas entre 2000 e 3 000 mm e elevadas 

temperaturas durante todo o ano, com médias de 26 

ºC. 

2. Regular distribuição das chuvas durante o ano e 

temperaturas mais amenas, com médias inferiores a 

18 ºC e esporádica queda de neve. 

3. Chuvas escassas e irregulares, com precipitações 

médias de 500 a 700 mm, e temperaturas elevadas, 

com médias de 28 ºC. 

4. Duas estações bem marcantes: uma chuvosa e 

quente, com 1 200 mm de precipitação e médias 

térmicas de 24 ºC, e outra seca e fria, com 200 mm 

de chuvas e 17 ºC de média térmica. 

 

 
 

Assinale a alternativa que contém a correta associação entre 

a descrição climática e sua área de ocorrência. 

 

a) 1D; 2B; 3A; 4C. 

b) 1C; 2A; 3B; 4D. 

c) 1B; 2D; 3C; 4A. 

d) 1A; 2C; 3D; 4B. 

e) 1C; 2B; 3D; 4A. 

 

7. (UNICAMP 2018)  

 

 
 

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. 

(Jaya Khanna et al. “Regional dry-season climate changes 

due to three decades of Amazonian deforestation”. Nature 

Climate Change, março de 2017. Adaptado.) 

 



 

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. 

 

8. (UNICAMP 2018)  

 

O climograma acima refere-se a uma região: 

a) subtropical, onde as temperaturas mais altas estão 

concentradas no verão e as precipitações estão concentradas 

no outono.  

b) polar, onde as temperaturas mais baixas estão 

concentradas no inverno e as precipitações estão bem 

distribuídas ao longo do ano.  

c) tropical, onde as altas temperaturas estão bem distribuídas 

ao longo de todo o ano e as precipitações estão concentradas 

no verão.  

d) temperada, onde as temperaturas médias mantêm-se ao 

longo de todo o ano e as precipitações estão concentradas no 

inverno. 

 

DISSERTATIVAS 

9. (UNICAMP 2019) A movimentação das massas de ar é 

responsável pelas mudanças no tempo atmosférico. O mapa 

abaixo mostra a dinâmica dos sistemas atmosféricos na 

América do Sul em maio de 2018. Observe o deslocamento 

dessas massas de ar sobre o território brasileiro e responda 

às questões a seguir. 

 

a) Explique o que é uma frente fria e, considerando o alcance 

e o deslocamento da frente fria até a região Norte do Brasil, 

indique qual é o fenômeno representado no mapa. 

b) A Zona de Convergência Intertropical resulta do encontro 

dos ventos alísios. Onde se originam os ventos alísios? Qual 

sua principal consequência para as condições meteorológicas 

da faixa equatorial? 

 

10. (UNESP 2013) Analise os climogramas dos principais 

tipos climáticos do Brasil e as fotos que retratam as formações 

vegetais correspondentes. 

 

 

 

 

 

Identifique o climograma e a respectiva foto que representa a 

vegetação do cerrado. Mencione duas características da 

formação vegetal do cerrado e uma característica do clima no 

qual ela ocorre. 

Observação: se preferir, deixe para resolver a questão 10 após 

a aula de Domínios Morfoclimáticos.  

  



 

 

 

GABARITO 

1B | 2D | 3C | 4B | 5A | 6B | 7C | 8C 

 

9) a. Frente fria é a vanguarda de uma massa de ar frio 

(geralmente polar) que atinge uma determinada região mais 

quente, causando queda de temperatura. Ao atingir a porção 

sudoeste da Região Norte, a frente fria provoca o fenômeno 

conhecido como “friagem”, que representa considerável 

queda de temperatura na região em decorrência da entrada 

da Massa Polar Atlântica.  

b. Os ventos alísios são formados na região dos trópicos, tanto 

no hemisfério norte (Trópico de Câncer) quanto no hemisfério 

sul (Trópico de Capricórnio). Atuam, portanto, das regiões 

tropicais para as equatoriais. Na faixa equatorial, a conjunção 

dos ventos alísios se eleva em função das temperaturas mais 

altas na região, condensando a umidade coletada e resultando 

em intensas precipitações, de maneira a alimentar as florestas 

ali presentes. 

 

10) O Cerrado está identificado pelo climograma 3 e pela foto 

C. O clima, tropical típico, é marcado pela presença de duas 

estações bem definidas: verão quente e chuvoso; e inverno 

seco com temperaturas amenas. Dentre as características 

principais da formação vegetal do Cerrados, destaca-se: 

vegetação do tipo arbustiva-herbácea, com galhos e troncos 

retorcidos, casca grossa, raízes profundas, solo ácido (que, 

em caso de aproveitamento para agricultura, deve ser 

corrigido pelo método da calagem) e espaçamento entre as 

espécies vegetais.  

 

 


