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REVISÃO-PERCURSOS 10 e 11 
 
RESOLUÇÃO 
 
01.  
                      ROTAÇÃO                                      TRANSLAÇÃO 
 

  
 

Rotação: é o nome do movimento realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo no sentido de 
oeste para leste. Este é o movimento que determina a sucessão dos dias e noites. 
Translação: é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas 
e alguns minutos para completá-lo. Ele é responsável pelas estações do ano (solstícios e equinócios) e 
sucessão dos anos. 

 
02. Solstícios: ocorre quando o Sol está concentrado em um dos trópicos (Câncer ou Capricórnio).  

Ex:  solstícios de verão (dias maiores que as noites) e solstícios de inverno (noites maiores que 
os dias). 
Equinócios: ocorre quando o Sol está concentrado na Linha do Equador. Nesse momento os dois 
hemisférios recebem uma distribuição solar igualmente. 
Ex: equinócios de outono e equinócios de primavera 

 
03. O estudo do tempo e clima auxilia no desenvolvimento de uma sociedade. Ele fornece informações que 

ajuda no desenvolvimento da agropecuária (previsão do tempo); beneficia os transportes aéreo e marítimo 
evitando acidentes; a meteorologia previne muitas mortes, indicando a chegada de tornados, furações, 
fortes tempestades e outros. 

 
04. Vento: O vento consiste no deslocamento de massas de ar (ar em movimento). 

Pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases (ar) da atmosfera sobre uma determinada 
superfície. A pressão atmosférica pode variar de acordo com a temperatura e altitude. 
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05. As massas de ar do Brasil. 
 

 
 

mEc: Massa equatorial continental (quente e úmida). Ela está localizada na Região Norte, mas influencia 
praticamente todo o Brasil com umidade (chuvas). 
mEa: Massa equatorial atlântica. Localizada no Nordeste. É uma massa ar local (NE) e marcada pela 
umidade do Oceano Atlântico. 
mTc: Massa Tropical continental. Localizada no interior do Brasil. Ela é a única massa de ar quente e seca. 
Localizada no Centro-Oeste. 
mTa: Massa tropical atlântica. Está localizada no Sudeste. Ela possui atuação nas regiões vizinhas do 
Sudeste (Nordeste e Sul). Uma massa de ar quente e úmida (Oceano Atlântico). 
mPa: Massa polar atlântica. É a única massa de ar fria do Brasil. Ela se manifesta de forma clara no 
inverno influenciando todo o território nacional. 
 

 


