
CLIMA
FATORES E ELEMENTOS DO CLIMA



1. Latitude

FATORES





2. Altitude



3. Balanço e Albedo



4. Relevo



5. 



6. Massas de ar

Quanto às temperaturas, dividem-se em:
•Quentes (equatoriais e tropicais);
•Frias (polares).

Quanto à origem, são especificas:
•Continentais;
•Marítimas (recebem o nome de oceanos).





7. Continentalidade e maritimidade



8. Vegetação



9. Urbanização







ELEMENTOS
Temperatura e umidade



Pressão atmosférica

Primária



Secundária

Quando o continente está quente, sobretudo no

verão, o ar mais frio vindo do mar refresca a

temperatura.

Quando o continente está frio, sobretudo no inverno,

o ar mais frio do continente vai embora para o mar.





QUESTÕES EM CLASSE

1. Qual a diferença entre tempo clima? A cena da tirinha retrata as condições do 

tempo ou de clima?



2. Explique a influência da latitude e da 

altitude no clima.

3. Qual a influência das massas de ar no 

clima.



4. (UFPI) Na figura a seguir, indicados pelos algarismos romanos I, II e III, estão 

representados os três tipos de precipitações pluviais.

Aponte a alternativa que expressa CORRETAMENTE a denominação das chuvas. 

A) I - orográfica, II - frontal e III - convectiva 

B) I – orográfica, II - convectiva e III - frontal 

c) I - convectiva, II — frontal e III – orográfica

d) I – frontal, II — convectiva e III - orográfica 

E) I - convectiva, II - orográfica e III - frontal 



5. (IFSC-SC-2015) O estudo das variações de composição do ar (tipos de gases e suas 
proporções), temperatura, eventos, como ventos, relâmpagos, nuvens, é facilitado quando 
se divide a atmosfera em camadas. Essa divisão não é exata, ou seja, existem áreas de 
transição. Mesmo assim é possível identificar cinco camadas, de acordo com algumas 
características. 

CARNEVALLE, M. R. Jornadas.Cie. 2. Ed., São paulo: saraiva, 2012. 

Em relação às camadas da atmosfera, assinale a alternativa correta. 
A) a camada de ar mais próxima da terra denomina-se exosfera, estendendo-se até 20 km 
do solo, no equador, e a 
Aproximadamente 10 km nos polos. 
B) a atmosfera é constituída por cinco camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, 
termosfera e exosfera. 
C) na mesosfera localiza-se a camada de ozônio, que faz a proteção da terra absorvendo 
os raios ultravioleta do sol. 
D) a última camada, ou seja, a que está mais distante da terra, é a estratosfera: é a camada 
que antecede o espaço sideral. 
E) a atmosfera é constituída por cinco camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, 
litosfera e astenosfera.



6. (UEG-GO-2015) Observe a figura a seguir.

Considerando-se a representação na 
figura, verifica-se que a pressão 
atmosférica é

A) menor na cidade de Santos, em 
decorrência da maritimidade. 
B) maior na cidade de Santos, em 
decorrência da menor altitude. 
C) maior na cidade de São Paulo, em 
decorrência da maior altitude. 
D) menor na cidade de São Paulo, em 
decorrência da continentalidade.



7. [UFAM] O vento é o ar atmosférico em movimento e se forma pelas:

(A) sucessão do tempo.

(B) diferenças na pressão atmosférica de um lugar em relação a outro

(c) diferenças de temperatura entre o mar e o continente.

(D) influências da latitude na umidade do ar.

(E) instabilidade do tempo em áreas externas.



8. 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.



FENÔMENOS NATURAIS




