
Revisão final



Conteúdo da prova final

Fatores climáticos (Pg. 160 a p.161)

Tempo e clima (P.150 a p.151)

Precipitações atmosféricas (P.155 a p.156)

Chuva ácida (P.206)

Ilha de calor (P.209)

Tipos de clima do Brasil (P.168 a p.169)



Atividade de revisão - em classe

Q1) A quantidade de luz do sol irradiada sobre a superfície terrestre determina
qual elemento climático?

Q2) As zonas térmicas apresentam características diferentes segundo a sua
latitude. Explique quais são as principais características de cada uma:

Zona Polar Zona Tropical Zona Temperada

Temperatura:

Estações do ano:

Temperatura:

Estações do ano:

Temperatura:

Estações do ano:



Atividade de revisão - em classe

Q3) O Brasil é um país de grande extensão latitudinal, o que favorece a existência
de vários climas.

A) Qual zona térmica está localizada a maior parte do país?

B) Quais os três tipos de clima que predominam no país?

Q4) Qual a principal diferença entre tempo meteorológico e clima atmosférico?

Q5) Compare os tipos de chuva:
Chuva de convecção Chuva frontal Chuva orográfica



Atividade de revisão - em classe

Q6) A chuva ácida é um fenomeno comun nas grandes cidades e áreas industriais. 
Assinale a alternativa que apresenta os causadores da chuva ácida:

I – Gases tóxicos causadores do efeito estufa;

II – Metais pesados emitidos pelos chaminés das industrias;

III – Massas de ar quente e úmida.

A) I e III B) II e III C) I e II D) III



Atividade de revisão - em classe

Q7) Vitória da Conquista está localizada na zona tropical, mas um fator climático
ameniza as temperaturas e intensifica o inverno. Que fator é esse e qual clima
predomina na cidade?

Q8) Qual fenomeno originado nas grandes cidades provoca aumento de 
temperatura das áreas centrais?



Correção
Q1) R: O fator climático temperatura.

Q2) R:

Zona Polar Zona Tropical Zona Temperada

Temperatura: Mais
baixas do planeta;
Estações do ano:
Invernos longos e severos; 
verões curtos.

Temperatura: Mais altas
temperaturas médias;

Estações do ano: Duas
estações bem definidas, 
inverno seco e verão
chuvoso.

Temperatura: 
Temperaturas médias
amenas;
Estações do ano: Quatro 
estações bem definidas, 
verões quentes, invernos
frios, outono com 
temperaturas decrescentes e 
primavera com temp. 
Crescentes.



Correção
Q3) R:

A) O Brasil tem a maior partes de suas terras na zona tropical.

B) Os tipos de climas mais comuns no Brasil, são: tropical, tropical de altitude e 
tropical atlântico.

Q4) R: O clima é a média dos estados dos elementos climáticos: temperatura, 
umidade e pressão atmosférica. Já o tempo é as condições momentaneas destes
elementos.



Correção
Q5) R:

Chuva de convecção Chuva frontal Chuva orográfica

Provocada pela 
evaporação do ar
quente nos dias
quentes que em
contato com as 
camadas mais altas e 
frias da atmosfera se 
condensa e chove.

Provocada pelo
encontro de duas
massas de ar, uma
quente e outra fria. 
A massa de ar
quente se condensa
e chove.

Provocada por uma
barreira do relevo, a 
massa de ar quente
entrando em
contato com as 
temperaturas mais
baixas das altas
altitudes se condensa
e chove.



Correção
Q6) R: Alternativa C

Q7) R: O clima de Vitória da Conquista é o tropical de altitude, sofre a influência
do fator altitude que ameniza as temperaturas na zona tropical.

Q8) R: O fenômeno é chamado Ilha de Calor, é provocado pela 
impermeabilização do solos (alfalto e concreto), maior presença de veículos e 
pessoas. Intensifica-se também, pela menor presença de áreas verdes nos centros
das grandes cidades.



Revisão



Fatores
climáticos
1. Latitude: 

Quanto mais
próximo da 
Linha do 
Equador
maior é a 
quantidade de 
luz e calor
recebida do 
sol;



Fatores
climáticos
◦ 2. Altitude: 

Quanto mais alto 
mais frio, a 
menor presença
de oxigênio
devido a menor
pressão
atmosférica nas
maiores altitudes 
o que provoca a 
redução da 
temperatura.



Fatores 
climáticos
◦ Continentalidade e 

marítimidade: A 
primeira
proporciona
aumento da 
amplitude térmica, 
dias mais quentes e 
noites mais frias. A 
segunda, menor
amplitude térmica
com dias menos
quentes e noites
menos frias.



Fatores climáticos

◦ Correntes marítimas: As corresntes matítimas alteram 
o clima dos litorais por onde passam. As correntes
quentes provocam aumento de temperatura e 
umidade, as frias redução de temperatura e umidade.



TEMPO E 
CLIMA



Precipitações 
atmosféricas



Chuva 
ácida



Chuva 
ácida



Ilha de calor





É hora de agradecer! 


