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Lista 03 – Gabarito 

 
01. A tirinha faz referência ao TEMPO METEOROLÓGICO, pois sua mudança foi repentina. Como sempre 

há mudanças nas condições do vento, da temperatura e da umidade do ar, a previsão precisa ser 
constantemente atualizada. Portanto, as previsões do tempo têm curta duração e não são 
absolutamente precisas. 

 
02. A camada é a Troposfera. Sua importância relaciona-se ao fato de ser o local onde ocorre a dinâmica 

climática (temperatura alterada em função da altitude, precipitações, massas de ar, entre outros). 
 
03. a) Os meses mais frios são junho e julho. 

b) O mês mais quente é setembro. 
c) O mês mais seco é junho. 
d) O mês mais úmido é dezembro.  

 
04. a) O movimento de Rotação da Terra. 

b) A alta pressão é dispersora de ventos que são atraídos para a zona de baixa pressão atmosférica. 
c) São os ventos alísios. Eles sopram das áreas tropicais para a região equatorial da Terra. Os alísios 

são ventos secos quando se formam sobre os continentes, mas, ao se deslocarem sobre os 
oceanos, adquirem e transportam umidade. 

 
05. Quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente, ocorrem a condensação e a 

precipitação (o mesmo que a chuva). Esse tipo de chuva geralmente acontece após um dia muito 
abafado, quente e sem ventos, porque a massa de ar frio está pressionando a massa de ar quente 
que se encontra sobre a região. Por isso é chamada de frente fria. Quando a massa de ar quente 
começa a perder a resistência, fortes rajadas de ventos indicam que a frente fria está "entrando". 
Ocorre, então, a condensação da umidade do ar, e fortes temporais se formam. 

 
06. A Massa n° 2: Equatorial Continental é quente e úmida. A massa n° 5, Polar Atlântica é fria e úmida. 

O comportamento das massas de ar indica que o Brasil se encontra na estação do inverno, pois a 
massa polar atlântica chega ao território amazônico, enquanto a massa equatorial continental se 
restringe à região norte. 


