
QUESTÕES CLIMATOLOGIA 1

01-É  a  camada  da  atmosfera  mais  próxima  da  superfície
terrestre, com uma altitude que varia até 12 e 18 km. Nela se
concentra cerca de 80% dos gases atmosféricos.
Estamos falando da:
a) Troposfera
b) Ionosfera
c) Mesosfera
d) Estratosfera
e) Biosfera

02-ENEM - A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de 
futebol à altitude de La Paz foi muito comentada em 1995, por 
ocasião de um torneio, como pode ser lido no seguinte texto:
“A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia,
situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio 
Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 
dias, aproximadamente. O organismo humano, em atitudes 
elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se, 
assim, risco de um colapso circulatório”.

(Fonte: Placar, edição fev.1995.)
A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a 
atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, 
apresenta:
a) menor pressão e menor concentração de oxigênio.
b) maior pressão e maior quantidade de oxigênio.
c) maior pressão e maior concentração de gás carbônico
d) menor pressão e maior temperatura.
e) maior pressão e menor temperatura.

03-(UDESC/2008 – A atmosfera possui três principais camadas: a 
ionosfera, a estratosfera e a troposfera. Sobre a atmosfera, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O ozônio encontra-se na estratosfera.
b) A troposfera é uma camada muito importante, pois é com ela 
que os habitantes da Terra estão permanentemente em contato; é
nela que se formam os ventos, as nuvens e a chuva.
c) O oxigênio existe em menor quantidade nos lugares mais altos. 
Pode-se, então, dizer que a atmosfera não é homogênea.
d) O ar, ao contrário da terra e da água, não transforma a energia 
solar em calor. Por isso, os raios solares atravessam a atmosfera 
sem aquecê-la e incidem sobre a superfície da Terra. Aí o calor é 
produzido e se irradia pela atmosfera. Por isso, os lugares mais 
baixos são mais quentes que aqueles que ficam em altitudes mais 
elevadas.
e) Na troposfera, os gases que predominam são nitrogênio, gás 
carbônico, oxigênio e gás natural.

04-uma área de praia, a brisa marítima é uma conseqüência da
diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar
de  ambos  estarem  submetidos  às  mesmas  condições  de
irradiação solar. No local (solo) que se aquece mais rapidamente,
o  ar  fica  mais  quente  e  sobe,  deixando  uma  área  de  baixa
pressão, provocando  o  deslocamento  do  ar  da  superfície  que
está mais fria (mar).

À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante 
o dia

Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia),  mas
também leva mais tempo para esfriar (à noite), o fenômeno
noturno  (brisa  terrestre)  pode  ser  explicado  da  seguinte
maneira: 

(A) O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa
uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar
do  continente  para  o  mar.
(B) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a
água,  a  qual  não  conseguiu  reter  calor  durante  o  dia.
(C) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água;
forma-se, assim, um centro de baixa pressão, que atrai o ar
quente  do  continente.
(D) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de
alta  pressão  que  atrai  massas  de  ar  continental.
(E) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar,
equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar.

05-Sobre o clima mundial,  os fatores e os processos que o
condicionam, assinale a alternativa INCORRETA.
I.  A  latitude  influencia  na  distribuição  espacial  das
temperaturas.  Dessa  forma,  quanto  maior  for  latitude,
menores serão as temperaturas.
II.  A  pressão  atmosférica  varia  em função  da  altitude  e  da
temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor será a
pressão atmosférica e quanto mais alta a temperatura, menor
será a pressão.
III. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo
da  sua  superfície  quanto  ao  longo  do  tempo (anos),  e  isto
condiciona  a  circulação  atmosférica  com  a  produção  de
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centros  de  alta  e  de  baixa  pressão,  que  se  alteram
continuadamente.
IV. Dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer
na  forma  de  chuva,  granizo  ou  neve  e  está  relacionada,
principalmente, à umidade atmosférica.
V. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no
interior  dos  continentes  e  a  continentalidade  exerce  grande
influência sobre essa amplitude térmica.
a) Estão incorretas as afirmativas I, III e V.
b) Estão incorretas as afirmativas II, IV.
c) Estão incorretas as alternativas I, IV e V.
d) Apenas a afirmativa III está incorreta.
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

06-Durante o dia, o ar próximo à areia da praia se aquece mais
rapidamente  do que o  ar  próximo à  superfície  do  mar.  Desta
forma o ar aquecido do continente sobe e o ar mais frio do mar
desloca-se  para  o  continente,  formando  a  brisa  marítima.  À
noite, o ar sobre o oceano permanece aquecido mais tempo do
que o  ar  sobre  o  continente,  e  o  processo  se  inverte.  Ocorre
então  a  brisa  terrestre.

Dentre  as  alternativas  a  seguir,  indique  a  que  explica,
corretamente, o fenômeno apresentado.
a) É um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato de a
água ter um calor específico maior do que a areia. Desta forma, a
temperatura  da  areia  se  altera  mais  rapidamente.
b) É um exemplo de condução térmica e ocorre pelo fato de a
areia e a água serem bons condutores térmicos. Desta forma, o
calor  se  dissipa  rapidamente.
c)  É um exemplo de irradiação térmica e ocorre pelo fato de a
areia e a água serem bons condutores térmicos. Desta forma, o
calor  se  dissipa  rapidamente.
d) É um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato de a
água ter um calor específico menor do que a areia. Desta forma, a
temperatura  da  areia  se  altera  mais  rapidamente.
e)  É  um  processo  de  estabelecimento  do  equilíbrio  térmico  e
ocorre  pelo  fato  de  a  água  ter  uma  capacidade  térmica
desprezível. 
07-Foi  da  junção  de  duas  palavras  gregas,  Atmós  (vapor)  e
Sphaîra (esfera), que surgiu o nome dado a estrutura de gás que

envolve um satélite ou planeta: a Atmosfera. Em tempos de
aquecimento  global,  passou  a  ser  mais  estudada,  mais
valorizada  no  meio  acadêmico,  pois  é  nela  que  diversos
fenômenos  relacionados  aos  distúrbios  climáticos  atuais
ocorrem.  No  nosso  planeta,  ela  é  formada  por  diversas
camadas  e,  em  sua  porção  mais  densa,  chega  a  até  800
quilômetros de altitude a partir do nível do mar. É tida como
irrisória, se considerarmos o tamanho do globo terrestre, que
mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro.

A respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, 
considere as afirmações I, II, III e IV.
I. A Troposfera é a camada mais baixa da atmosfera e, é nela, 
que os principais fenômenos meteorológicos ocorrem, tais 
como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e
formação de geadas.
II.  A  camada  de  ozônio  (O3)  concentra-se  na  Termosfera.
Formada a cerca de 400 milhões de anos, protege a Terra dos
raios  ultravioleta  emitidos  pelo  Sol,  nocivos  à  vida.  Porém
sabemos  que,  devido  à  emissão  crescente  de  CO2  pelas
sociedades  modernas,  abriram-se  buracos  enormes  nessa
camada, permitindo a entrada de tais raios.
III.  A  Mesosfera  se  estende  da  Estratosfera  a  até
aproximadamente 80 quilômetros acima do nível do mar. É a
faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases capazes
de absorver a energia do Sol. A temperatura varia de -5°C a
-95°C.
IV.  O  efeito  estufa  é  um fenômeno natural  que  mantém  o
planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para
a  manutenção  da  vida.  Nos  últimos  dois  séculos,  vem
aumentando, na camada atmosférica que recobre a Terra,  a
concentração  de  dióxido  de  carbono,  do  metano,  do  óxido
nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a
aceleração do aquecimento global.
Estão corretas
a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
08-Com  base  na  figura,  aponte  a  alternativa  correta:
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a) A massa de ar úmido (1), deslocando-se em direção ao 
continente, aumenta sua temperatura ao passar sobre a corrente 
de Humboldt, retardando as chuvas.
b) A corrente fria de Humboldt, no Hemisfério Sul, causa queda da
temperatura nas áreas litorâneas (2). Isso provoca condensação e 
precipitação. Ao chegar ao continente, a massa de ar se torna seca
(3).
c) Quando a massa de ar úmido (1) se desloca para o continente, 
refria-se ao passar sobre a corrente de Humboldt, atrasando o 
processo de precipitação e chegando ao continente como massa 
de ar seco (3).
d) Ao chegar ao continente, as massas de ar estão quentes e 
úmidas e originam desertos, como o de Atacama (Chile) e o da 
Califórnia (Estados Unidos).
e) A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do
Mar  do  Norte  e  ameniza  os  rigores  climáticos  do  inverno  na
porção  ocidental  da  Europa.  Já  a  corrente  de  Humboldt  causa
queda da temperatura em áreas litorâneas, diminuindo o processo
de condensação do ar e de chuvas no oceano.

09-Observe a imagem abaixo:

Com auxílio da figura, pode-se concluir que:
a)  Áreas  frias  (ou  de  alta  pressão),  como  as  polares  e  as
subtropicais, são dispersoras de massas de ar e ventos e recebem
o nome de áreas ciclonais.
b)  As  áreas  quentes  ou de baixa  pressão atmosférica,  como as
equatoriais, são receptoras de massas de ar e ventos que recebem
o nome de áreas ciclonais.
c)  O  ar  aquecido  das  zonas  de  baixas  latitudes  próximas  ao
equador se expande, torna-se leve e sobe (ascende), criando uma
área de alta pressão ou ciclonal.
d)  Os  movimentos  do  ar  (massas  de  ar  e  ventos)  resultam  da
distribuição  homogênea  de  energia  solar  nas  zonas  de  baixas,
médias e altas latitudes.

e) A diferença de temperatura do ar atmosférico exerce uma
função muito importante na formação de áreas de baixa e alta
pressão atmosférica, porém não interfere no movimento das
massas de ar e dos ventos.

10-O  clima  corresponde  ao  comportamento  do  tempo
atmosférico  durante  um  longo  período.  Com  relação  ao
clima, analise as afirmativas e assinale a opção correta.
I. São fatores climáticos a latitude, a altitude, as massas de ar, 
a continentalidade
.II. Ilhas de calor são um fenômeno climático típico de grandes 
aglomerações urbanas.
III. A ação diferenciada das massas de ar ao longo do ano é um
dos  fatores  que  explicam a variação  do  comportamento do
tempo.
IV.  A  inversão  térmica  é  um  fenômeno  natural  que  pode
ocorrer em qualquer parte do planeta e geralmente acontece
no final da madrugada e no início da manhã, principalmente
nos meses de inverno.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas. 
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