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01. Clima A: Tropical do Brasil Central (Tropical Sazonal) – com temperatura média anual de 18°C, o clima 

tropical predomina no Brasil e pode ser dividido em outros tipos climáticos correspondentes aos fatores 
geográficos específicos. No caso da imagem, o território da letra A corresponde ao clima tropical do 
Brasil Central (Tropical Sazonal) e é marcado por duas estações bem definidas: uma chuvosa (verão) 
e outra seca (inverno); 
 

Clima B: Tropical de Altitude – Ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
São Paulo, em locais de altitudes mais elevadas, como as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço 
e da Canastra. As temperaturas médias anuais são inferiores a 20° C, e as chuvas, superiores a 
1.500mm por ano. Nas encostas das serras voltadas par o mar, a precipitação (chuva orográfica) é 
maior; 
 

Clima C: Subtropical Úmido – Esse tipo de clima abrange o território brasileiro ao sul do Trópico de 
Capricórnio, zona menos aquecida pelos raios solares. Mais diretamente sob a influência da Massa de 
ar Polar Atlântica, essa região apresenta invernos mais frios, e em alguns anos ocorre a queda de neve 
e geadas, principalmente nas serras dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 
02. O espaço destacado no mapa corresponde ao clima equatorial. Esse tipo climático abrange as regiões 

de baixa latitude, próximas ao Equador. É um tipo de clima quente e úmido, com pequena amplitude 
térmica anual. 

 
03. A paisagem corresponde ao clima identificado pelo número 1. Trata-se do clima polar. Nesse clima, os 

invernos são longos e as geleiras, permanentes. Há muita precipitação de neve, e a média de 
temperatura anual é inferior a 0°C. 

 
04. O relevo corresponde às diversas configurações da crosta terrestre (montanhas, planaltos, planícies, 

depressões). Existem diversas classificações das formas de relevo. Elas consideram a sua estrutura, 
constituição causas de origem, estágio ou idade etc. 
A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas que compõem uma determinada área, sua 
distribuição, idade e o processo geológico que as formou, enquanto o relevo refere-se à forma da 
superfície da terrestre. Neste sentido, a estrutura indica a origem, a composição e a formação do 
terreno ao longo do tempo geológico, estrutura esta que assume uma determinada forma do relevo. 
São três estruturas geológicas: Escudos Cristalinos, Bacias Sedimentares e Dobramentos Modernos. 
Portanto, a estrutura geológica é a base rochosa de sustentação das formas de relevo. 

 
05. O conhecimento das características do relevo é indispensável ao planejamento das atividades rurais e 

urbanas, uma vez que todas elas se estabelecem sobre essa base física. As condições de criação ou 
cultivo, a expansão urbana, a amplitude das inundações nas várzeas (regiões às margens de um curso 
d’água que ficam inundadas durante as cheias), a localização das usinas hidrelétricas, o traçado das 
rodovias e ferrovias, a escolha do local mais adequado para a construção de moradias ou das melhores 
vias para caminhar ou andar de bicicleta, enfim, todas as formas de uso e ocupação do solo estão 
relacionadas com as características do relevo. 

 
06. A paisagem ilustra a presença de morros. Essa forma de relevo dificulta a implantação da agricultura 

mecanizada, uma vez que as colheitadeiras ou semeadeiras precisam de terrenos planos para que 
possam transitar e contribuir com maior eficiência de produção agrícola. Do mesmo modo, o tipo de 
relevo não é recomendável para a construção de moradias, uma vez que pode contribuir com o 
fenômeno do deslizamento de terra. Esse problema é gerado pela retirada da cobertura natural do 
solo (vegetação) e aumento da velocidade de escoamento das águas pluviais (provenientes de chuva). 


