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O CLIMA E SEUS FATORES GEOGRÁFICOS. 
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Lista 05 – Gabarito 

 
01. Os fatores astronômicos estão associados aos movimentos da Terra e à inclinação de seu eixo. Os 

fatores geográficos do clima, por sua vez, estão relacionados às características naturais da Terra e ao 
modo como elas influenciam na diversidade climática. São considerados fatores geográficos do clima: 
a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação, as correntes marítimas, o solo 
e o relevo. 

 
02. A imagem representa a relação entre a latitude e a iluminação solar na Terra. Na região equatorial, os 

raios solares incidem na superfície do planeta perpendicularmente, ou quase, e, por isso, iluminam e 
aquecem essa porção da Terra com mais intensidade, tornando-a mais quente. Nas áreas mais 
distantes da linha equatorial, os raios solares incidem de forma menos inclinada, resultando em climas 
mais frios. Nas áreas de médias latitudes, os raios incidem mais inclinados que naquelas de altas 
latitudes. Por isso essas regiões apresentam clima temperado. 

 
03. A altitude influi na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no tempo e no clima. Quanto 

maior for a altitude de um lugar, menor será a sua temperatura média. 
 
04. A maritimidade corresponde à influência dos mares e oceanos sobre o conjunto de características 

climáticas, como a temperatura e a umidade de uma região. A continentalidade refere-se à diminuição 
dessa influência à medida que se avança em direção ao interior de um continente. Portanto, quanto 
mais próximo do litoral estiver uma localidade, mais úmido será seu clima e menor será a variação de 
temperatura. 

 
05. A diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia é chamada de amplitude térmica. No caso 

das informações apresentadas, a amplitude térmica é de 14ºC (29-15). Brasília está distante do 
Oceano Atlântico, portanto, o efeito predominante na cidade é a continentalidade. Fator que permite 
a existência de uma amplitude térmica mais elevada. 

 
06. As plantas retiram água do solo através de suas raízes, e parte dessa água é transferida para a 

atmosfera pela transpiração – perda ou emissão de água na forma de vapor, que ocorre principalmente 
nas folhas. Esse vapor de água junta-se à evaporação da água de rios, oceanos, mares e lagos, 
formando as nuvens, que, por sua vez, dão origem às chuvas. 


