
Prova de Fatores Climáticos

1)A relação entre elementos formadores
do  clima  e  fatores  modificadores
caracteriza  a  classificação climática de
uma  região.  A  alternativa  que  NÃO
apresenta uma correta relação
 é:
a) A temperatura diminui com o aumento da
altitude.
b)  A  amplitude  térmica  aumenta  com  a
continentalidade  e  diminui  com  a
maritimidade.
c) A umidade e a temperatura aumentam e
diminuem,  respectivamente,  com  o
aumento  da  latitude.
d) A temperatura tende a aumentar com a
urbanização,  originando  ilhas  de  calor.
e)  A  umidade  e  a  pressão  atmosférica
diminuem  com  o  aumento  da  altitude.

2) Os fatores climáticos que determinam
a ocorrência  do clima subtropical  com
verões amenos são
a) latitude e altitude.
b) longitude e continentalidade.
c) latitude e maritimidade.
d) pluviosidade e latitude.
e) longitude e altitude.

3)Numere  a  2  coluna  (influências)  de
acordo com a 1  (fatores do clima).
1. Latitude
2. Altitude
3. Maritimidade
4. Corrente marinha quente e fria
5. Relevo

(  )  facilita  ou  dificulta  a  penetração  das
massas  de  ar  para  o  interior  dos
continentes.
( ) origina clima quente e úmido ou mais frio
e seco ao longo dos litorais, em diferentes
latitudes.
(  )  condiciona  o  comportamento  das
temperaturas  médias,  fazendo-as
decrescerem  à  medida  que  aumenta  a
distância do Equador.
(  )  determina  redução  da  temperatura
devido  à  diminuição  da  densidade  e

umidade do ar, o que prejudica a absorção
do calor irradiado pela superfície.

A seqüência correta é
a) 2 - 4 - 1 – 3.
b) 5 - 4 - 1 – 2.
c) 1 - 3 - 2 – 5.
d) 4 - 2 - 3 – 1.
e) 3 - 5 - 4 – 2.

4)A  latitude  é  um  dos  fatores  que
influenciam os climas no Brasil, uma vez
que  o  território  brasileiro  apresenta
quase 40° de variação latitudinal. Sobre
a  atuação  dos  fatores  climáticos  no
Brasil e em Santa Catarina, assinale a(s)
proposição(ões) CORRETA(S).

(01)  Em  todos  os  estados  das  Regiões
Norte e Nordeste, a duração dos dias e das
noites varia muito ao longo do ano, por isso
o horário de verão é adotado.
(02) A grande variação de latitude altera a
obliqüidade,  isto é,  a  inclinação dos raios
solares  que  incidem  sobre  o  território
brasileiro.
(04)  Cuiabá,  capital  do  Mato  Grosso,
possui maior amplitude térmica em relação
a Vitória (Espírito Santo).
(08) Infere-se, a partir da análise do mapa
apresentado na questão anterior, que mais
de 75% do território brasileiro localiza-se na
zona temperada do sul.
(16) Devido a sua posição latitudinal, Santa
Catarina  sofre  forte  influência,
principalmente  no  inverno,  da  massa
equatorial continental.
(32) Devido à continentalidade, as capitais
dos  estados  de  Mato  Grosso  e  Goiás
apresentam como tipo climático o tropical
semi-úmido.
(64)  A  proximidade  do  paralelo  de  0°
confere a toda a extensão dos estados do
Nordeste o clima tropical úmido.

5)Existem  diferentes  fatores  que
influenciam  no  clima,  entre  os  quais  o
relevo.  Indique  qual(is)  proposição(ões)



que  corretamente  apresenta(m)  a(s)
influência(s)  do  relevo  no  clima.
(01)  Variação  da  temperatura  devido  à
proximidade  ou  à  distância  de  grandes
corpos  de  água.
(02)  Influência  na  concentração  de
umidade,  facilitando  ou  dificultando  as
precipitações.
(04) Influência na circulação de massas de
ar quentes ou frias.
(08)  Diminuição  da  temperatura  pela
altitude;  quanto  maior  a  altitude,  menos
intensa  é  a  irradiação  solar  e  a
temperatura.
(16)  Influência  pela  latitude;  quanto  mais
longe  do  Equador,  menores  são  as
temperaturas.
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6)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  função  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  no  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 pólo norte até
a  região  equatorial  -  ao  contrário  da
América,  onde  as  barreiras  naturais  do
relevo dificultam tal trânsito.

Está correta ou estão corretas somente:
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.

7)O  ano  de  2013  apresentou  um  dos
invernos mais rigorosos da história do
Brasil.  Diversas cidades da Região Sul
apresentaram  temperaturas  abaixo  de
zero e em outras ocorreu a precipitação
de neve.  Sobre os elementos e fatores
climáticos,  assinale  a  alternativa
INCORRETA.

a) A Serra Gaúcha comumente apresenta 
baixas temperaturas. Este fato tem 
contribuição da maior altitude do local, já 
que a temperatura varia na razão inversa 
da altitude.
b) O orvalho, o nevoeiro e a geada são 
tipos de condensações superficiais. 
Formam-se devido ao contato do ar mais 
quente com a superfície mais fria, 
condensando o vapor de água para o 
estado líquido. Em específico, a geada é o 
orvalho congelado, devido a uma maior 
queda da temperatura.
c) As baixas temperaturas verificadas em 
diversas regiões do Brasil, principalmente 
na região Sul, também podem ser 
explicadas pela latitude. Áreas presentes 
em baixas latitudes costumam apresentar 
temperaturas mais baixas e invernos 
rigorosos.
d) De acordo com suas características, as 
correntes marítimas ou oceânicas podem 
influenciar diretamente o clima de uma 
região, por exemplo, aumentam ou 
diminuem a temperatura média. Tal fato 
pode ser exemplificado pela Corrente do 
Golfo (Gulf Stream), que eleva a 



temperatura de parte da costa atlântica do 
continente europeu.
e) A neve é uma precipitação não 
superficial que ocorre devido ao 
congelamento do vapor de água que se 
encontra suspenso na atmosfera. Uma vez 
congelados, os cristais de vapor de água 
agrupam-se e formam os flocos, que por 
sua vez precipitam na superfície na forma 
de neve.

8)O Clima subtropical úmido, no sul do
país,  é  caracterizado  por  invernos
relativamente  rigorosos,  com  a
ocorrência  esporádica  de  precipitação
de neve em determinadas áreas.
Assinale a alternativa que apresenta os 
fatores climáticos que influenciam a 
precipitação de neve em determinadas 
áreas do sul do país.
a) Latitude, altitude e massa de ar.
b) Altitude, maritimidade e continentalidade.
c) Latitude, altitude e maritimidade.
d) Maritimidade, relevo e massas de ar.
e) Depressões, altitude e massas de ar.

9)Clima  é  a  sucessão  habitual  dos
estados  do  tempo  meteorológico.  A
grande variação climática no planeta  é
resultante  da  interação  dos  fatores
climáticos,  que  são  os  responsáveis
pela  grande  heterogeneidade  climática
da  Terra  e  estão  diretamente
relacionados  com a  geografia  de  cada
porção da superfície terrestre. Em qual
das  alternativas  a  seguir  há  APENAS
fatores  climáticos,  isto  é,  aqueles  que
contribuem  para  determinar  as
condições climáticas de uma região do
globo?

a) Correntes marítimas, temperatura do ar, 
umidade relativa do ar e grau geotérmico.

b) Temperatura do ar, pressão, altitude, 
hidrografia e massas de ar.

c) Hidrografia, correntes marítimas, latitude 
e relevo.

d) Altitude, massas de ar, maritimidade e 
latitude.

e) Temperatura do ar, umidade relativa do 
ar, insolação e grau geotérmico.

10)No  que  se  refere  aos  principais
elementos e fatores do clima, assinale o
que for correto. 

01) A temperatura diminui  com a latitude,
visto que a fonte de calor (a radiação solar)
é mais intensa no Equador, diminuindo no
sentido dos pólos.
02) A chuva, que é a mais importante das
precipitações  atmosféricas,  decorre  do
resfriamento do vapor de água contido no
ar.
04) Devido à diferença do calor específico
da terra e da água, a proximidade do mar
interfere nos climas, e os ventos marítimos
suavizam os excessos de temperatura. Por
isso, a amplitude térmica diária e anual de
uma  região  está,  em  princípio,  na  razão
direta de sua distância do mar.
08) A latitude influi na amplitude térmica, de
modo  que,  em  princípio,  quanto  mais
distante  uma  região  se  situa  da  linha  do
Equador, maior é a variação de calor entre
o dia e a noite e entre o verão e o inverno.
16) A dinâmica das massas de ar, o relevo
e as correntes marítimas constituem fatores
pouco significativos de influência sobre os
climas.
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