
 

 

Tarefa 06 – Professora Vanessa 
 
01. A charge a seguir representa as alterações climáticas, que estão ocorrendo em algumas regiões da Terra. 
  

 
 

a) EXPLIQUE as causas do aquecimento global.  
b) CITE duas consequências geradas do aquecimento global para o planeta. 

 
02. O mapa a seguir mostra os principais tipos de clima do Brasil: 

 
 

a) INDIQUE o clima que apresenta médias térmicas elevadas o ano inteiro e chuvas bem distribuídas.  
b) INDIQUE o clima que apresenta duas estações bem definidas, com verões quentes e chuvosos e 

invernos amenos e secos.  
c) INDIQUE o clima que apresenta temperaturas elevadas e um grande período de secas ao longo do 

ano.  
d) INDIQUE o clima brasileiro que apresenta invernos frios e chuvosos e verões quentes e secos. 
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03. Os climas de cada lugar, na superfície da Terra, são diferentes uns dos outros, pois sofrem interferência de 
vários fatores geográficos.  
a) EXPLIQUE como a latitude influencia no clima de um lugar  
b) EXPLIQUE como a altitude influencia no clima de um lugar 

 
04. Os mapas a seguir representam o comportamento das massas de ar no verão e inverno brasileiros: 

 
a) QUAL é a massa de ar responsável pela queda de temperaturas observada durante o inverno nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil?  
b) QUAL é a massa de ar que mais atua no território brasileiro no verão? 

 
05. As chuvas podem se formar de diferentes maneiras, podendo ser classificadas como chuvas orográficas, 

chuvas frontais e chuvas convectivas.  EXPLIQUE como se formam as chuvas orográficas. 
 
06.  

 
 
Com base na observação do climogramas, faça o que se pede 
a) INDIQUE o tipo climático representado 
b) Duas características do tipo climático representado 
c) Um tipo de vegetação associada a esse clima 

 



Exercícios Complementares 

 

 3

07.  

 
 

No mapa estão destacadas duas importantes correntes marinhas que atuam no globo.  
a) IDENTIFIQUE e NOMEIE tais correntes.  
b) INDIQUE a principal consequência que elas exercem sobre as áreas que banham. 

 
08. Observe a legenda a seguir:  

1. Precipitação (chuvas).  
2. Escoamento superficial da água da chuva.  
3. Infiltração da água no solo.  
4. Deslocamento subterrâneo da água no subsolo.  
5. Escoamento da água no rio.  
 
Ela mostra, esquematicamente, as diferentes etapas do ciclo hidrológico. OBSERVE agora os círculos em 
branco no bloco-diagrama. 
 

 
A partir da análise da legenda e do bloco-diagrama, FAÇA o que se pede.  ESCREVA, em cada um dos 
círculos em branco no bloco-diagrama, o número correspondente às etapas do ciclo hidrológico 
representadas na legenda. 
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09. O esquema a seguir demonstra o efeito de um elemento climático sobre a variação da vegetação. 

 
 
CITE o elemento “x” em questão e JUSTIFIQUE a sua escolha. 

 


