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Clima

1. (UFC – CE – adaptada) Apesar de 75% da superfície do planeta ser recoberta por massas lí-
quidas, a água doce não representa mais que 3% desse total, sendo encontrada em rios, lagos, 
reservatórios subterrâneos, atmosfera, geleiras e calotas polares. Esse percentual de água doce, 
mesmo relativamente reduzido, é responsável por uma parcela significativa da dinâmica natu-
ral da superfície terrestre. As questões a seguir tratam de processos naturais dos quais a água 
doce participa.
a) Cite dois fatores responsáveis pela perenidade dos rios.
b) Mencione dois elementos do clima responsáveis pela reduzida disponibilidade de água doce 

superficial na Região Nordeste do Brasil.

2. (UFMG) Leia este trecho:
E as mariposas e os cupins de asas vinham voar ao redor da lamparina... Círculo rodeando a lua 
cheia, sem se encostar... E começaram os cantos. Primeiro, os sapos: – “Sapo na seca coaxan-
do, chuva beirando”, mãe Quitéria!... – Apareceu uma jia na horta, e pererecas dentro de casa, 
pelas paredes... E os escorpiões e as minhocas pulavam no terreiro, perseguidos pela correição 
das lava-pés, em préstitos atarefados e compridos... No céu sul, houve nuvens maiores, mais 
escuras. Aí, o peixe-frito pegou a cantar de noite. A casca da lua, de bico para baixo, “despejan-
do”... Um vento frio, no fim do calor do dia... Na orilha do atoleiro, a saracura fêmea gritou, 
pedindo três potes, três potes, três potes para apanhar água... Choveu.

ROSA, J. G. Sagarana. 27. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1983. p. 344.

A partir da leitura e interpretação desse trecho, é INCORRETO afirmar que 
a) a chegada de ventos frios, em contraste com o calor do dia, é uma criação do autor, pois é 

impossível de ocorrer.   
b) o autor reuniu, de forma criativa, um grande número de crenças populares sobre a previsão 

de ocorrências meteorológicas.   
c) o comportamento dos animais, para os homens do campo, se altera com a aproximação da 

chuva.   
d) o sertanejo busca, na aparência do céu e dos astros, sinais de mudanças do tempo atmosférico.
   

3. (UFPE) “O vento passa a rir, torna a passar,
Em gargalhadas ásperas de demente,
E esta minh’alma trágica e doente,
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Não sabe se há de rir, se há de chorar!
Vento de voz tristonha, voz plangente,
Vento que ris de mim, sempre a troçar,
Vento que ris do mundo e do amor,
A tua voz tortura toda a gente!

Vale-te mais chorar, meu pobre amigo!
Desabafa essa dor a sós comigo,
E não rias assim... Ó vento, chora!”

Versos do poema Ao Vento, 
de Florbela Espanca

Sobre o fenômeno natural, poeticamente explorado por Florbela Espanca, é correto dizer que:
1) os ventos sopram dos centros de altas pressões para os centros de baixas pressões ou 

ciclonais.
2) o ar em deslocamento é o resultado direto da ausência de desequilíbrios barométricos na 

baixa atmosfera de uma região.
3) o vento tem “voz plangente” porque a sua velocidade aumenta com a diminuição do gra-

diente de pressão.
4) os alísios e as monções, que atuam em amplas áreas do planeta, são exemplos marcantes de 

ventos periódicos que transportam umidade para os continentes.
5) os alísios de sudeste e de nordeste se originam em centros de altas pressões semifixos das 

faixas subtropicais e se deslocam para a faixa equatorial.
Está(ão) correta(s) apenas: 
a) 1.   
b) 4.   
c) 1 e 5.   
d) 2, 3 e 4.   
e) 2, 3 e 5.   

    
4. (UFG – GO)  Considere a seguinte situação:

Em fevereiro de 2007, após vários dias chuvosos na Região Sudeste do Brasil, ocorreram di-
versos processos relativos a movimentos de massa. O bairro “Paraíso” foi um dos lugares com 
maior número de vítimas, entre fatais e feridos. Esse bairro localiza-se numa área desprovida 
de vegetação, com declividade acentuada, vertentes longas e retilíneas, solos pouco profundos 
e grande densidade de construções civis. Num período de curta duração, observou-se uma sig-
nificativa diferença entre o solo que foi movimentado juntamente com os destroços das casas 
e o material que permaneceu no local.
Tendo por referência as características físico-naturais da área e a forma de uso e ocupação do solo, 
verifica-se que o movimento de massa responsável pelo fenômeno expresso no texto refere-se ao 
a) assoreamento.   
b) desmoronamento.   
c) rastejamento.   
d) escorregamento.   
e) solapamento.   
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5. (ENEM) À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornan-
do imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre 
a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. 
São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois 
a) o maior aquecimento implica menor formação de nuvens e, consequentemente, a elimina-

ção de áreas úmidas e subúmidas do globo.   
b) as chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência da frente em determinada lo-

calidade, o que limitará a produtividade das atividades agrícolas.   
c) as modificações decorrentes do aumento da temperatura do ar diminuirão a umidade e, 

portanto, aumentarão a aridez em todo o planeta.   
d) a elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará redução na ocorrên-

cia de chuvas nos continentes, o que implicará a escassez de água para abastecimento.   
e) a origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que ativida-

des antropogênicas são capazes de provocar interferências em escala local e global.   

6. (UDESC)  Analise as proposições e assinale (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas.
(    ) O orvalho e a geada são fenômenos originados a partir da umidade existente no ar at-

mosférico. Contudo eles são diferentes da neve e da chuva porque não se precipitam; 
formam-se na superfície de plantas, solos e automóveis.

(    ) As nuvens formam-se quando o ar atinge o ponto de saturação, ou seja, quando o ar está 
saturado de vapor-d’água.

(    ) O granizo se origina nas partes mais baixas das nuvens do tipo estratos e cai logo que 
forma grandes placas, que vão se quebrando à medida que elas entram em contato com o 
ar mais quente.

(    ) A neve ocorre quando a temperatura nas nuvens permanece abaixo de 0 °C e faz o vapor- 
-d’água condensar e transformar-se em cristais de gelo. À medida que os cristais de gelo 
caem, eles se juntam e formam os flocos de neve.

(    ) As nuvens do tipo cúmulos apresentam formas que lembram grandes flocos de algodão; 
as nuvens do tipo cirros são formadas por cristais de gelo e possuem aparência fibrosa, 
por isso são conhecidas como “rabo de cavalo” ou “rabo de galo”.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
a) F – V – F – V – V   
b) V – V – F – V – V   
c) V – F – V – V – F   
d) F – V – V – F – F   
e) F – F – V – F – F   

 
7. (UFG – GO)  O “El Niño” é um fenômeno decorrente de um processo natural, envolven-

do os sistemas atmosférico e oceânico. A sua ocorrência implica diferentes tipos e níveis de 
impactos em diversas regiões do planeta. Tendo o “El Niño” como referência, apresente uma 
consequência socioambiental decorrente da influência desse fenômeno para a população na 
Região Sul do território brasileiro e explique por que esse fenômeno causa a consequência 
apresentada. 

8. (UFRGS – RS) Considere o enunciado a seguir e as três propostas para completá-lo.
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O fenômeno oceânico-atmosférico La Niña caracteriza-se por um resfriamento anormal nas 
águas superficiais do oceano Pacífico Equatorial nos setores central e oriental.
Entre os efeitos desse fenômeno, pode-se citar corretamente
1) a tendência de chuvas abundantes no norte e no leste da Amazônia;
2) o aumento da precipitação e da vazão dos rios no Uruguai;
3) a existência de chuvas abaixo da normal climatológica no Rio Grande do Sul.
Quais propostas estão corretas? 
a) Apenas 1.   
b) Apenas 2.   
c) Apenas 3.   
d) Apenas 1 e 3.   
e) Apenas 2 e 3.
   

9. (UFTM – MG)  Os geógrafos que se dedicam ao estudo da questão ambiental têm se voltado 
sobretudo para a análise do

•	processo natural que decorre da interação de componentes da troposfera com a energia 
emitida pela superfície terrestre ao se resfriar; e do

•	calor que aquece efetivamente o ar, e é mantido na troposfera pela ação absorvedora dos 
gases e pela ação refletora da nebulosidade.

O fenômeno resultante desses fatos analisados é conhecido como 
a) biodiversidade.   
b) aquecimento global.   
c) efeito estufa.   
d) poluição do ar.   
e) desenvolvimento sustentável.   

  
10. (UFTM – MG) Enchente no Paquistão já deixou 6 milhões de desabrigados

Cerca de 150 mil paquistaneses foram forçados a deixar suas casas à medida que a chuva e a 
cheia do rio Indo continuam a inundar dezenas de cidades e vilas no sul do país. As águas le-
varam casas, estradas, pontes e lavouras. Pelo menos 6 milhões de pessoas estão desabrigadas 
e 20 milhões foram afetadas de alguma forma. O custo econômico deve atingir bilhões de dó-
lares. As enchentes afetaram cerca de um quinto do território do Paquistão, causando ainda 
mais tensão ao governo, que já luta contra a violência da Al-Qaeda e do Taleban.
As enchentes começaram em julho no noroeste do país, provocadas por um período de chu-
vas excepcionalmente fortes, elevando rios que alagaram as províncias de Punjab e Sindh.

Disponível em: <www.estadao.com.br>. Adaptado.

a) Qual é o tipo de clima dominante nessa região da Terra?
b) Explique a ocorrência de chuvas torrenciais nesse período do ano, no Paquistão. 

11. (UEL – PR) Sobre o clima mundial, é correto afirmar que: 
a) O globo foi dividido em quatro grandes zonas: tropical, temperada, supertropical e glacial.   
b) As correntes marítimas e as massas de ar interferem pouco na circulação genérica da at-

mosfera.   
c) Os tipos climáticos existentes restringem-se a: equatorial, tropical, subtropical e polar.   
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d) A movimentação de algumas massas de ar, no oceano Atlântico Norte, pode gerar furacões.   
e) A movimentação de algumas massas de ar, no oceano Atlântico Sul, pode gerar furacões 

como o Andrew.   

12. (UFC – CE) A urbanização tem gerado uma série de problemas de degradação dos recursos 
naturais repercutindo na qualidade de vida das populações. Em relação às influências da urba-
nização sobre o clima, observa-se uma série de alterações nos diferentes atributos do sistema 
climático. Sobre esse tema, responda o que se pede a seguir.
a) Identifique o fenômeno térmico que se forma sobre as cidades.
b) Cite dois fatores que causam o aumento da temperatura na cidade.
c) Identifique um elemento da natureza que ameniza as condições térmicas nas cidades.
d) Mencione uma consequência da poluição da atmosfera nas cidades. 

13. (UFMS) Uma das possíveis causas para o desaparecimento do Airbus A330 da Air France, 
que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, é a condição climática da região onde o avião 
teria desaparecido. Trata-se da zona de convergência intertropical (ZCIT), onde há formação 
de muitas áreas de instabilidade, com raios e tempestades.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 1o jun. 2009.

Sobre as condições climáticas que envolveram esse acidente aéreo, é correto afirmar: 
(01) As tempestades foram provocadas por chuvas frontais, decorrentes do choque de uma 

massa de ar polar de alta intensidade com uma massa de ar equatorial, sob alta pressão 
atmosférica na zona intertropical e baixa temperatura do mar, o que permitiu um acú-
mulo de umidade nas mais altas altitudes.   

(02) As condições climáticas adversas foram ocasionadas pelo efeito estufa, que provocou o 
aquecimento rápido das águas do oceano, associado à convergência dos ventos alísios 
que formaram nuvens carregadas na altura do Equador dissipando-se na altitude do voo 
do avião.   

(04) As tempestades formadas foram provocadas por chuvas convectivas, decorrentes da as-
censão vertical da massa de ar carregada de umidade que, ao atingirem as mais altas altitu-
des, se resfriaram, condensaram e precipitaram, sob forte instabilidade, e foi justamente 
na altitude de 11.000 m em que o avião estava, que ele cruzou com essas tempestades.   

(08) A convergência dos ventos alísios, que diminuíram a pressão do ar na região do aciden-
te, favoreceu a formação de nuvens carregadas na direção do Equador, comparando-se 
a um ciclone com fortes ventos circulares que se formaram sobre as águas quentes do 
oceano Atlântico.   

(16) As tempestades intertropicais foram formadas pelas nuvens cúmulos-nimbos; quanto 
mais altas são essas nuvens, mais forte é a tempestade (tempestade elétrica), e os ventos 
podem chegar a até 200 km/h.   

14. (UFRGS – RS) A massa de ar que abrange grande parte do território brasileiro é a equatorial 
continental. Quente, úmida e instável, provoca chuvas abundantes, conhecidas como  
a) chuvas de verão ou frontais.   
b) chuvas de verão ou orográficas.   
c) chuvas de verão ou convectivas.   
d) chuvas de inverno ou frontais.   
e) chuvas de inverno ou orográficas.   
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15. (UFRGS – RS) O sistema de alerta baseado em satélites do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) detectou 498 km2 de desmatamentos na Amazônia Legal por corte raso ou 
degradação progressiva, em agosto de 2009. Desse total, 301 km2 foram registrados no Pará.
A cada quinzena, os dados são enviados ao IBAMA, responsável pela fiscalização das áreas. 
O sistema indica tanto áreas de corte raso – quando os satélites detectam a completa retirada 
da floresta nativa – quanto áreas classificadas como degradação progressiva, que revelam o 
processo de desmatamento na região.

Adaptado de: <www.inpe.br>. 

O texto faz referência a uma região em que predomina o clima 
a) tropical úmido.   
b) tropical semiárido.   
c) tropical semiúmido.   
d) subtropical úmido.   
e) equatorial.   

  
16. (UFMG) Considerando-se a tropicalidade dos climas – e suas consequentes repercussões na 

vida humana – em vastas extensões do território brasileiro, é INCORRETO afirmar que 
a) a alternância típica das estações chuvosa e seca – verão e inverno - ainda influencia o calen-

dário agrícola de amplas regiões, mesmo daquelas em que já se utiliza a irrigação.   
b) a redução da intensidade da radiação solar e da duração do dia no inverno, embora pouco 

significativa, torna o sol alternativa energética inviável nessa estação do ano.   
c) a umidade relativa do ar apresenta variação estacional semelhante à das chuvas, com ex-

pressiva redução durante os dias de inverno, o que implica efeitos sobre a saúde humana.   
d) as diferenças de temperatura entre verão e inverno, embora reduzidas, aumentam com a 

latitude, sem que o frio se torne fator limitante para a agricultura em muitas regiões.   


