
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Vanessa 
 

GEOGRAFIA- VANESSA- 4 QUESTÕES- ATIVIDADES SEMANAIS- 6º ANO 
 
01. “Na quarta-feira (19/07/2017), o ar frio, associado à massa de ar polar, se estabelece sobre todo o Paraná. 

Amanhece com temperaturas muito baixas, inclusive negativas, no centro-sul, Campos Gerais e em 
Curitiba e Região Metropolitana. O ar frio segue intenso também sobre o interior e litoral paranaense, 
sendo este último o único setor em que não há previsão de geadas. Durante o dia, a nebulosidade fica mais 
variável na faixa leste do Estado, mas sem chuva associada”.  

(Fonte: <http://www.simepar.br/>. Acesso em 19 de julho de 2017.)  
 

Considerando que o texto se refere à atuação da Massa Polar Atlântica (mPa), escreva um texto 
conceituando massas de ar e explique a atuação da mPa no território brasileiro.  

 
02. Explique o que é clima e o que é tempo atmosférico.  
 
03. As correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam superficialmente pelos oceanos. 

Constituem um dos fatores do clima, ou seja, exercem uma influência no comportamento da temperatura e 
no regime de chuvas das regiões costeiras. Observe no mapa as principais correntes marítimas do planeta. 

 

 
 

Explique a relação entre as correntes marítimas e as áreas de ocorrência de desertos litorâneos e aponte a 
influência da corrente do Golfo no clima da Europa Ocidental.  

  
04. Considere o fragmento a seguir: 
 

Dizem que o sol brilhou com mais intensidade no sertão do Cariri e a lua iluminou mais cedo a fazenda 
Caiçara no dia 13 de dezembro de 1912, o dia em que Luiz Gonzaga nasceu. Como poeta, cantava, 
reproduzindo a linguagem popular do homem da roça, mostrando a realidade do semiárido nordestino. 
Sobre a seca, ele disse em poucas palavras: "O pé de serra tem sempre essas matas, essas montanhas 
que atraem as chuvas. Tem um vento que desvia o rumo da chuva. Ela se forma, vem, e quando chega no 
alto da serra se divide, parte para tudo que é canto."  

PIMENTEL, Luis. Luiz Gonzaga São Paulo: Moderna, 2007.  
 
a) Explique como se forma a chuva que Luiz Gonzaga descreve. 
b) Que tipo de chuva é originada por esse fenômeno?  
c) A que serra se faz referência na descrição de Luiz Gonzaga?  

 


