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A CIRCULAÇÃO GERAL DA 
ATMOSFERA, O TEMPO E O CLIMA. 

6º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Lista 03 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 11 no seu 

livro didático.  
Um abraço.  

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Analise a tirinha a seguir. 

 

 
 

Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-FbOuhOC2tiM/UHLmA-
DlswI/AAAAAAAALdk/TcYlPNvxxYI/s1600/garfield%2Btirinha%2Bchuva%2Blei%2Bde%2Bmurphi.jpg. Acesso em 15/04/2020. 

 
A partir da leitura da tirinha, explique se a situação ocorrida faz referência ao tempo ou ao clima. 

 
02. Analise a imagem a seguir. 

 

 
 

A partir da análise da imagem, cite o nome da camada atmosférica delimitada pela seta de duplo 
sentido e explique a sua importância para o conhecimento geográfico. 
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03. Analise o climograma a seguir. 

 
 

Fonte: https://www.researchgate.net/publication /239530143_Relacao_entre_vegetacao_e_temperatura_de_ 
superficie_nos_parques_urbanos_do_Distrito_Federal_por_meio_de_dados_ASTER/figures?lo=1. Acesso em 15/04/2020. 

 
Para compreender as variações climáticas que ocorrem em uma região utilizamos o climogramas, uma 
forma de representação do clima. A partir da análise do climograma, responda ao que se pede. 
Lembre-se: as barras representam a chuva e a linha destaca a temperatura ao longo do ano. 
a) Quais são os meses mais frios?     b) Qual é o mês mais quente? 
c) Qual é o mês mais seco?      d) Qual é o mês mais úmido? 

 
04. Analise a imagem a seguir. 

 
 

Fonte: https://d23vy2bv3rsfba.cloudfront.net/questoes_imagens/1_dec 
94522b5fa7db04839f30f319f1914_d32c8c5779b969a0ede37f7092167550.png. Acesso em 15/04/2020. 

 
Analise o esquema que representa a circulação atmosférica sobre a superfície terrestre e com base no 
assunto, responda ao que se pede. 
a) Qual é o movimento realizado pela Terra que ajuda a determinar a direção dos ventos?  
b) Em relação à circulação dos ventos, qual é a função de uma área de alta pressão? 
c) Qual é o nome dos ventos que circulam das zonas de alta pressão próximas aos trópicos em 

direção ao Equador? 
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05. Analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/normal_365chuva.jpg. Acesso em 15/04/2020. 
 

A partir da interpretação da imagem, cite o nome do tipo de chuva apresentado e explique o seu 
processo de formação. 

 
06. Analise o mapa a seguir. 
 

Brasil – Massas de Ar 

 
Fonte: http://geonauta.com.br/upload/images/ufam_11.JPG. Acesso em 15/04/2020. 

 
A respeito das massas de ar que atuam no Brasil, caracterize as massas de ar ilustradas pelos números 
2 e 5 quanto a temperatura e umidade. Informe também a estação do ano representada no mapa 
diante do comportamento da massa de ar número 5. 

 


