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Questão 01
(UPE) A atmosfera terrestre não se encontra em repouso, mas, em frequente dinamismo, que é
materializado, sobretudo, pelos fluxos de ar.
Com relação a esse assunto, observe a figura a seguir:

Com base nas informações contidas na ilustração, analise as seguintes afirmativas:
I. A região correspondente à ilustração encontra-se situada no hemisfério sul da Terra.
II. A área indicada pela letra A é um anticiclone, no qual os ventos são subsidentes e divergentes.
III. A área indicada pela letra B corresponde à zona de divergência dos alísios austrais.
IV. Em áreas como a indicada pela letra B, o ar é ascendente, resfria-se e pode formar nuvens mais ou
menos desenvolvidas.
V. As áreas que ficam permanentemente sob a influência do sistema atmosférico A correspondem, em
geral, às superfícies desérticas ou subdesérticas.
Estão CORRETAS:
a) I e V.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) II, IV e V.
e) I, II, III e IV.

Questão 02
(URCA) Marque a única assertiva que traz somente 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 amplitude térmica.
b) Latitude, pressão altitude, hidrografia e massas de ar.
c) Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude.
d) Hidrografia, correntes marítimas, latitude e pressão.
e) Temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e média térmica.
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Questão 03
(IFBA) Desde a construção dos primeiros termômetros até a análise de dados por meio de satélites e
supercomputadores, a meteorologia - a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos aumentou
enormemente o grau de previsão do tempo.
Geografia atualidades 2014, p. 46.

Baseando-se nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre os fenômenos atmosféricos terrestres,
pode-se dizer que
a) a chuva frontal ou orográfica ocorre quando a massa de ar sobe por causa de algum obstáculo de
relevo, como uma montanha.
b) a chuva orográfica, também chamada de chuva convectiva, ocorre quando a massa de a sobe por
causa de algum obstáculo de relevo, como uma montanha.
c) a massa de ar constitui-se como um corpo de ar com características próprias de umidade, pressão e
temperatura, herdadas, por sua vez, das diferentes regiões da superfície terrestre.
d) a Troposfera, também conhecida como Tropopausa, representa a camada atmosférica mais
importante para o ser humano, por concentrar a maioria dos fenômenos atmosféricos.
e) geralmente as áreas anticiclonais ou de baixa pressão atmosférica são áreas dispersoras de ventos,
enquanto as áreas de alta pressão atmosférica ou ciclonais são zonas receptoras de ventos.

Questão 04
(UCPEL) A temperatura atmosférica varia de um lugar para outro, mas também pode apresentar
variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação.
Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura atmosférica, é correto afirmar
que
a) as variações de temperaturas no continente são menos acentuadas que nos oceanos devido à
diferença do comportamento térmico no meio sólido e no líquido.
b) a influência da altitude ocorre, porque o calor é irradiado da superfície da Terra para o alto e a
atmosfera se aquece por irradiação. Assim, quanto maior a altitude, maior a temperatura.
c) o relevo pode facilitar ou dificultar a passagem de massas de ar, por isso a presença de altas cadeias
de montanhas no litoral evitam a formação de desertos.
d) a variação da temperatura com a latitude deve-se, fundamentalmente, à forma esférica da Terra e,
em função disso, a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos.
e) o fenômeno da continentalidade térmica explica por que, quanto mais distante estiver uma área do
continente, menores são suas oscilações térmicas.

Questão 05
(UNISC) O aquecimento da superfície da Terra controla o aquecimento do ar sobrejacente. Portanto,
para entender variações nas temperaturas do ar, deve-se examinar as propriedades das várias
superfícies, que refletem e absorvem energia solar em quantidades diferentes. O quadro abaixo mostra
que as variações nas amplitudes médias anuais de temperatura são consideravelmente menores no
Hemisfério Sul que no Hemisfério Norte.

Fonte: adaptado de http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/
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Sobre as diferenças nas amplitudes médias anuais da temperatura podemos dizer que
I- As localidades longe da costa, embora situadas praticamente à mesma latitude, ostentam curvas com
amplitudes muito maiores que as litorâneas. Essa influência é chamada efeito de continentalidade.
II- O Hemisfério Norte é coberto, aproximadamente por 61% de água; a terra ocupa os outros 39%. O
Hemisfério Sul tem apenas 19% de terra, com 81% de água. Logo, o mar atua como um regulador da
temperatura do ar, tendendo a suavizar as flutuações e, portanto, a reduzir a sua amplitude anual.
III- A amplitude térmica é a soma da temperatura máxima do ar com a temperatura mínima do ar dividida
por dois.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
e) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 06
(PUC-RJ)
Levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única
característica climática correta para a região destacada é:
a) alta amplitude térmica.
b) elevada evapotranspiração.
c) reduzida taxa de insolação.
d) inexistência de pluviosidade.
e) intensa umidade relativa do ar.

Questão 07
(URCA) A continentalidade, as correntes marítimas, as massas de ar, a vegetação e o relevo podem ser
considerados, dentre outros, como fatores do clima de uma determinada região.
Assinale a opção que apresenta a descrição INCORRETA de um destes fatores do clima.
a) Do ponto de vista climático, a principal consequência das correntes marítimas é a redistribuição da
energia térmica fornecida pela radiação solar, o que regulariza os contrastes térmicos numa perspectiva
geográfica.
b) As características meteorológicas de uma massa de ar dependem de suas características térmicas e
hídricas, sendo essas massas muito importantes no estudo do tempo e do clima porque os influenciam
diretamente na área na qual predominam.
c) O efeito da continentalidade, decorrente das diferenças térmicas das superfícies continentais e hídricas,
tem como consequência o fato de a amplitude anual da temperatura ser maior nas localidades costeiras
do que nas localidades interiores.
d) A vegetação auxilia o aumento da umidade do ar, pois retira umidade do solo através das raízes e a
envia para a troposfera, pela evapotranspiração.
e) O relevo influencia a organização climática a partir do momento em que interfere na circulação das
massas de ar.

Questão 08
(UCPEL) Um dos elementos climáticos mais importantes para a humanidade é a temperatura
atmosférica, ou seja, o estado térmico do ar atmosférico, de frio ou de calor. A temperatura pode variar
de um lugar para outro, assim como em um mesmo lugar, no decorrer do tempo.
Sobre os fatores responsáveis pela variação da temperatura é correto afirmar que
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a) a influência da latitude ocorre fundamentalmente devido à forma esférica da Terra. A insolação diminui
a partir do Equador em direção aos polos, assim a temperatura diminui com o aumento da latitude.
b) a altitude exerce grande influência, pois o calor é irradiado da superfície terrestre para cima e a
atmosfera aquece por irradiação. Quanto menor a altitude, mais rarefeito se torna o ar, ocorrendo menor
irradiação e aumento da temperatura.
c) a temperatura é aumentada pela presença de serras, chapadas e planaltos nas regiões tropicais, via
de regra muito quentes, assim como, nas regiões temperadas, as altitudes acentuam ainda mais o rigor
da temperatura.
d) a diferença do comportamento térmico das rochas e da água explica o aquecimento e resfriamento
mais lento dos continentes, fazendo com que as variações de temperatura nos oceanos sejam maiores.
e) as correntes marítimas não apresentam capacidade de provocar alterações de temperatura nas áreas
litorâneas por onde circulam, apesar de possuírem temperaturas diferentes, podendo ser quentes, quando
se formam nas áreas equatoriais, ou frias, quando formadas nas áreas polares.

Questão 09
(UPF) A previsão do tempo é um estudo baseado nas condições meteorológicas de extrema importância
e utilidade para as pessoas em geral. O avanço tecnológico propiciou não só o aumento da precisão nas
previsões, mas também o acesso facilitado às informações, trazendo presentes terminologias próprias.
Relacione as informações que seguem às terminologias:
(1) Efeito estufa;
(2) Ilhas de calor;
(3) Furacão;
(4) Massas de ar.
(

)

(

)

(

)

(

)

A – É um fenômeno antrópico e típico de aglomerações urbanas, onde os prédios e o asfalto
substituíram as áreas verdes. O calor retido provoca a elevação das temperaturas médias.
B – Podem ser continentais ou oceânicas, secas ou úmidas, quentes ou frias e se deslocam
transportando essas características. No deslocamento, o encontro desses diferentes eventos
provocam mudanças das condições do tempo.
C – Fenômeno natural essencial para a vida na Terra. Consiste na retenção do calor irradiado
na superfície terrestre e pelas partículas de água e de gases em suspensão na atmosfera,
evitando o resfriamento intenso e mantendo o equilíbrio interno do planeta. Preocupa a sua
intensificação causada pela emissão de gases que absorvem e retêm o calor.
D – Fenômeno com grande capacidade de destruição, devido à velocidade dos ventos, que
giram em sentidos opostos em superfícies e em níveis altos. Forma-se em águas quentes
tropicais de baixa pressão.

A associação correta é:
a) 1A, 3B, 2C, 4D.
b) 4A, 2B, 1C, 3D.
c) 2A, 4B, 1C, 3D.

d) 3A, 1B, 4C, 2D.
e) 4A, 2B, 3C, 1D.

Questão 10
(UNEAL) Observe a imagem para responder à questão.

(ecourbana.wordpress.com)

A leitura da imagem e os conhecimentos sobre os problemas
ambientais nos centros urbanos revelam que
a) os transportes coletivos são os grandes responsáveis pela
poluição atmosférica dos grandes centros urbanos, emitindo
monóxido de carbono.
b) as grandes aglomerações humanas produzem toneladas de
subprodutos, que não sendo reciclados, vão se acumulando na
atmosfera.
(c) a poluição do ar é resultado da destruição da fauna e causa
graves problemas de saúde a milhões de pessoas.
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d) os efeitos da poluição atmosférica interferem diretamente nos ecossistemas agrícolas, atraindo a fauna
para as cidades.
e) entre os principais fatores responsáveis pela poluição atmosférica, estão os poluentes lançados pelas
chaminés das fábricas.

Questão 11
(UDESC) Observe o mapa abaixo.

Analise as proposições sobre as massas de ar que atuam no Brasil, representadas no mapa pelos
números arábicos.
I. O número 1 representa a Massa Equatorial Atlântica.
II. O número 2 representa a Massa Equatorial Amazônica.
III. O número 3 representa a Massa Tropical Atlântica.
IV. O número 4 representa a Massa Tropical Continental.
V. O número 5 representa a Massa Polar Atlântica.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12
(MACK) 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
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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.

Questão 13
(UFAC) Com base na figura, aponte a alternativa correta:

MOREIRA, J.C. e SENE, E. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2007, p.95. (adaptado).

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, resfria-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.

Questão 14
(UFAC) De acordo com as condições atmosféricas, a precipitação pode ocorrer de várias formas: chuva,
neve e granizo. Nas regiões de clima tropical ocorrem três tipos de chuvas: frontal, orográfica e convectiva
(ou de verão):
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A chuva demonstrada na figura é do tipo:
a) Frontal – esse tipo de chuva resulta do deslocamento horizontal e eventual choque entre massas de
ar com diferentes características de temperatura e pressão. O contato entre elas forma uma faixa de
instabilidade, onde ocorrem as chuvas.
b) Orográfica – barreiras no relevo levam as massas de ar a atingir grandes altitudes, o que causa queda
de temperatura e condensação do vapor. As chuvas costumam ser localizadas, intermitentes e finas.
c) Convectiva – atingindo altitudes elevadas, a temperatura aumenta e o vapor se condensa em gotículas
que permanecem em suspensão. O ar fica mais denso, desce frio e seco para a superfície e inicia
novamente o ciclo convectivo. Após a precipitação, o céu fica claro novamente.
d) De verão ou convectiva – são causadas pela ascensão ou pela descida lenta (subsidência) do ar. O ar
mais próximo da superfície terrestre se aquece e ascende na atmosfera ao atingir camadas mais frias da
troposfera. O vapor d’água se condensa, formam-se nuvens e chove. Geralmente são chuvas torrenciais
de curta duração acompanhadas de raios e trovões.
e) Frontal – geralmente ocorre em zonas de contato entre duas massas de ar com características
semelhantes. Logo, inicia processo de condensação do vapor e a precipitação da água na forma de chuva.

Questão 15
(UFAC) Observe a imagem abaixo:

ADAS, Melhem. Panorama geográfico do Brasil: Contradições, impasses e desafios sócioespaciais. São Paulo: Moderna, 1998, p.332. (adaptado).

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.
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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.

Questão 16
(UFLA) As colunas abaixo apresentam elementos climáticos e fatores climáticos. Associe as duas
colunas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a) 2 – 1 – 1 – 2 – 2
b) 1 – 1 – 2 – 1 – 1
c) 2 – 2 – 1 – 1 – 1
d) 1 – 2 – 1 – 2 – 2
e) 1 – 1 – 1 – 2 – 2

Questão 17
(UFPA) Os gráficos apresentados foram elaborados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e
representam as diferentes situações climáticas em duas capitais brasileiras, Belém (PA) e Teresina (PI).
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Considerando o conhecimento a cerca desse assunto e interpretando as informações apresentadas,
indique qual das alternativas corresponde à análise correta sobre os gráficos.
a) As cidades de Belém e Teresina encontram-se em mesma Longitude, portanto não apresentam
diferenças significativas nos valores de temperatura durante o ano.
b) Mesmo localizadas na zona intertropical, as duas cidades analisadas apresentam comportamento
diferenciado quanto ao regime das chuvas, uma vez que a estação climática do inverno de Teresina é
mais seca que a de Belém.
c) A altitude é um fator determinante nos valores de precipitação; isso explica a redução da quantidade
de chuvas entre os meses de junho a outubro nas duas cidades analisadas, localizadas na região costeira
do país.
d) Constata-se no gráfico que a amplitude térmica anual para Belém e Teresina é grande em virtude da
proximidade ao Equador.
e) Na estação climática do verão, tanto para Belém como para Teresina, observam-se temperaturas mais
elevadas e baixo nível de precipitação.

Questão 18
(FGVSP) A Lei do Clima, uma lei ambiental municipal de São Paulo recentemente aprovada, previa, entre
outras ações, que, a cada ano, 10% da frota de ônibus passasse a utilizar biocombustíveis (etanol ou
biodiesel) em substituição aos movidos a combustíveis fósseis. No entanto, os novos ônibus adquiridos
pela Prefeitura, desde então, continuam sendo movidos a diesel, (Folha de S. Paulo, 16/06/2010, p.C1),
o que afeta o meio ambiente e a sociedade de diferentes formas.
Assinale a alternativa que não descreve uma consequência da queima de combustíveis fósseis.
a) Chuva ácida
b) Efeito estufa
c) Poluição atmosférica
d) Doenças respiratórias
e) Inversão térmica

Questão 19
(UNICAMP) Na figura abaixo podem ser observadas médias térmicas mensais de algumas cidades
indicadas no mapa-múndi. Entre as cidades há uma significativa diferença entre temperaturas máximas
e mínimas mensais. É correto afirmar que
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a) apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior que
Hamburgo, pois em Yakutsk a radiação anual é significativamente maior que em Hamburgo.
b) a média de temperatura é praticamente constante em Manaus, porque apesar das grandes variações
de insolação durante inverno e verão, a umidade e a Floresta Amazônica permitem a maior conservação
da energia.
c) Assuan apresenta uma amplitude térmica menor que Manaus, pois está situada no deserto do Saara
(Egito), onde as temperaturas durante o dia são muito elevadas, mas, à noite, sofrem quedas bruscas.
d) apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito maior que
Hamburgo, pois em Yakutsk o efeito da continentalidade é mais pronunciado que em Hamburgo, onde
predomina a ação da maritimidade.

Questão 20
(PUCMG) O mapa representa a amplitude térmica anual (em ºC) global. Sobre a sua leitura, NÃO se
pode afirmar:
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a) as amplitudes térmicas são maiores no Hemisfério Norte, porque a concentração de terras nesse
hemisfério as acentua.
b) as amplitudes térmicas são mais baixas no Hemisfério Sul em função da predominância de oceanos,
condicionando maior retenção de energia pela água.
c) as amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes.
d) as amplitudes térmicas não são derivadas diretamente da exposição à insolação.

Questão 21
(UESPI) A figura a seguir está representando um importante fenômeno climático. Assinale-o.

a) A formação de ciclones extratropicais.
b) A gênese das chuvas frontais.
c) A origem da Zona de Convergência Intertropical.
d) A dispersão de uma frente fria.
e) A formação de chuvas orogênicas.

Questão 22
(UNIFEI) Pode-se afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico, ao longo
do ano, num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado, que é caracterizado
pela combinação de diferentes fatores. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa
incorreta.
a) A latitude é o mais evidente fator climático, e quanto mais se afastar do Equador, menores serão as
temperaturas.
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b) As massas de ar influem diretamente nas condições climáticas.
c) As massas de ar podem ser frias ou quentes, secas ou úmidas, e, ao se deslocarem, interagem umas
com as outras, trocando e distribuindo calor pela terra.
d) Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade,
o que aumenta a retenção de calor.

Questão 23
(UCS/RS) A atmosfera terrestre é formada por diversos gases importantes para a vida. É na atmosfera
que se desenvolve o clima e o tempo. Sobre o clima é correto afirmar que
a) é o estado momentâneo da atmosfera que influencia todo o Globo.
b) à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui.
c) quando nos afastamos da costa, encontramos amplitudes térmicas menores.
d) as massas de ar influenciam apenas os climas frios, pois, nos climas quentes, elas não conseguem
penetrar.
e) quanto menor a latitude, menor é a temperatura em função da baixa umidade.

Questão 24
(UFLA) A dinâmica atmosférica é constituída pela relação entre os elementos e fatores climáticos. Com
base nas informações do quadro abaixo, marque a alternativa INCORRETA.

a) Como elemento climático, as latitudes interferem significativamente no clima.
b) Trata-se da demonstração do efeito de um fator climático no comportamento das temperaturas.
c) Observa-se que quanto maior a latitude, menor a temperatura.
d) Latitudes menores determinam aumento nas médias de temperatura.

Questão 25
(FALM) Existem diferenças entre clima e tempo. O clima é o conjunto de condições meteorológicas de
uma região em determinado período. Já o tempo é a combinação passageira dos elementos do clima.
Leia as descrições climáticas abaixo e assinale “T” para TEMPO e “C” para CLIMA.
( ) A frente fria se afasta, mas parte de sua instabilidade ainda permanece sobre o centro-leste do
Paraná. Nuvens carregadas provocam chuva desde cedo nestas regiões. Os demais setores
paranaenses terão um dia de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva, principalmente à tarde.
( ) Nublado, alguns períodos de melhoria e chuva a qualquer hora do dia.
( ) Temperado, com verão ameno, chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca e a temperatura
média do mês mais quente não chega a 22ºC. Precipitação de 1.100 a 2.000 mm. Geadas severas e
frequentes, num período médio de ocorrência de dez a 25 dias anualmente.
( ) Com sol forte e poucas nuvens. O ar seco que predomina no Estado ainda desfavorece a formação
de áreas de instabilidade. Faz calor à tarde.
( ) Está inserida na região de clima temperado de categoria subquente, com temperatura média oscilando
entre 18 e 15ºC no inverno e entre 26 e 24º C no verão. A temperatura média anual é de 20.4ºC. No
inverno, a passagem da frente fria é sucedida por ondas de frio das massas polares, que baixam
consideravelmente as temperaturas. O mesmo efeito no verão tem ação amenizadora.
a) T, T, C, T, C.
b) C, C, T, C, T.
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c) C, T, C, T, C.
d) T, T, T, T, C.
e) C, C, C, T, T.

Questão 26
(UNIFEI) A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os ventos e os
deslocamentos de massas de ar, ocorre na:
a) Estratosfera
b) Troposfera
c) Mesosfera
d) Termosfera

Questão 27
(UCPEL)

LUCCI, Elian A; BRANCO, Anselmo L; MENDONÇA, Cláudio - Geografia Geral do Brasil, Cap. 14 .
Espaço e Sociedade, Editora Saraiva.
A língua portuguesa possui palavras com mais de um significado. Assim, é incorreto afirmar que a palavra
tempo no
a) significado de hora, dia, semana, mês, ano, decênio, século e milênio; dependendo do fato ou
acontecimento a que estamos nos referindo, utiliza-se, por exemplo: Quanto tempo falta para chegar ao
domingo?
b) sentido atmosférico, seja o conjunto de variações ou os sucessivos estados do ar, registrados em um
determinado lugar, depois de um longo período de observações.
c) sentido de idade, que pode ser compreendido no tempo do ser humano, ou da história do ser humano,
é o período desde o momento em que ele surgiu até os dias atuais.
d) sentido das condições meteorológicas, seja um conjunto de valores que caracteriza o estado da
atmosfera em um momento e em um certo lugar.
e) sentido da natureza seja o tempo geológico, que é medido em milhões e bilhões de anos, e abrange
um período de tempo muito mais longo do que o tempo do ser humano.
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