
 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA – SEMANA 18 A 20/03/2020 

Disciplina: Geografia / 1º Ano 

Professora Carolina Gamba 

 

Olá turma! 
 

Segue o gabarito das atividades referentes à semana de 18 a 20/03/2020. 
Quaisquer dúvidas escrevam no Google Sala de Aula. 
 

Cumpram a quarentena, para o bem de todas e todos! 
 

Professora Carolina 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

TAREFÁRIO – GABARITO 

 

 

1) Qual a diferença entre tempo atmosférico e clima? Cite exemplos. 

 

O tempo meteorológico é o estado da atmosfera no momento ou em um tempo determinado. Por 

exemplo, pode estar chuvoso ou seco, nublado ou ensolarado, quente ou com temperaturas mais 

baixas. Já o clima é um padrão do tempo atmosférico em um lugar ou região, avaliado por, pelo 

menos 30 anos. Pode ser tropical, temperado, equatorial, semiárido, desértico, entre outros – de 

acordo com o comportamento do tempo atmosférico avaliados por um longo período. 

 

2) Do que é composta a atmosfera? Qual a diferença desta composição do ar na baixa e na alta 

atmosfera? 

 

A atmosfera é composta por um conjunto de gases, que se distribuem em camadas diferentes. Ela 

contém Nitrogênio (78%), Oxigênio (21%) e outros gases em quantidades inferiores (1%). O maior 

volume deles se concentra na baixa atmosfera (cerca de 97% até os primeiros 30km de altitude). 

Conforme aumenta a altitude, o ar torna-se mais rarefeito, ou seja, tem menos gases. 

 

3) A temperatura é um elemento fundamental do clima de um lugar ou região. Que fatores 

climáticos determinam a temperatura? Comente. 

 

A temperatura de um lugar ou região é determinada por diversos fatores. Ela varia conforme a 

latitude. Isso porque, conforme há um afastamento da linha do Equador, para o Norte ou para o 

Sul, enfraquece-se a incidência dos raios solares. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. 

A altitude também exerce grande influência na temperatura. Quanto maior, mais o ar torna-se 

rarefeito, há menos gases para aquecer na atmosfera. Por exemplo, nas regiões mais altas do 

mundo, como nos Andes, há geleiras eternas cobrindo o topo das montanhas. Outro exemplo: o 

clima de Campos do Jordão (SP) é mais frio por causa da altitude. 

A proximidade do mar (maritimidade) faz com que as temperaturas de um lugar sejam mais 

amenas devida à maior conservação delas pela água, enquanto a maior distância do mar 

(continentalidade) faz a amplitude térmica de uma região ser muito mais elevada. Da mesma 



 

forma, lugares com mais vegetação conservam mais a temperatura do que outros com menos ou 

nenhuma vegetação. 

 

 

4) O que é amplitude térmica? 

 

Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima registrada em um dia, mês 

ou outro período determinado. 

 

5) Defina pressão atmosférica e escreva de que maneira ela está relacionada à altitude. 

 

Pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Quanto menor a altitude, 

maior a pressão atmosférica. Isso porque a coluna de ar, ou seja, o peso sobre a superfície, é maior. 

Portanto, a pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude. 

 

6) O que é a umidade do ar? Quais fatores fazem com que existam áreas mais úmidas e mais 

secas no planeta? 

 

A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Fatores como a 

quantidade de vegetação (evapotranspiração), o tipo e força das massas de ar (quentes/frias, 

úmidas/secas) e as correntes marítimas (quentes ou frias) são determinantes para a existência de 

áreas mais úmidas e mais secas no mundo. 

 

7) Organize um quadro como o elencado abaixo, preenchendo-o com as características das 

condensações superficiais e das precipitações que ocorrem na Terra: 

 

CONDENSAÇÕES SUPERFICIAIS 

Geada Nevoeiro Orvalho 

Ocorre quando a temperatura 
do solo está muito mais baixa 

que a do ar. O ponto de 
congelamento é atingido e 

forma-se uma fina camada de 
gelo pelas superfícies. Para 
acontecer, a temperatura do 

ar deve apresentar uma 
queda muito brusca junto à 

superfície. 

Ocorre quando o ar quente e 
úmido próximo à superfície se 
resfria pela perda de calor no 
contato com o solo ou com a 

água, de maneira a condensar 
o vapor d’água. Também é 

chamado de neblina ou 
cerração. 

Resulta do resfriamento do ar 
próximo à superfície, quando 
baixa o ponto de saturação e 
o vapor d’água se condensa 
sobre as superfícies. Ocorre 

de maneira semelhante à 
geada, a diferença é que não 

há formação de gelo. É 
formado à noite. 

PRECIPITAÇÕES 

Neve Granizo Chuva 

É formada quando a 
precipitação líquida da nuvem 
se solidifica antes de chegar à 
superfície terrestre, devido às 

baixas temperaturas da 
atmosfera . A neve envolve 

cristais de vapor d´água, 

Ocorre quando há um rápido 
resfriamento das gotas de 
água já condensadas nas 

nuvens que, por causa de um 
movimento convectivo no 

interior delas, vão para 

É a condensação de uma 
nuvem saturada, quando o 

vapor de água entre em 
contato com uma camada de 

ar frio e precipita sobre a 
superfície terrestre. 



 

gerada em áreas com 
umidade do ar acima de 80% 
e temperatura próxima a 0°C 

camadas mais altas e frias, 
onde congelam. 

 

8) Quais as diferenças entre as chuvas frontal, convectiva e orográfica? Faça um esquema 

demonstrativo. 

 

A chuva frontal resulta do contato entre duas massas de ar com temperaturas diferentes, por 

exemplo, uma massa de ar quente e seca frente à outra massa de ar, fria e úmida. Aquela que tiver 

mais força, sobrepõe-se à outra e influencia no tempo atmosférico de uma região (frente fria/ frente 

quente). 

A chuva convectiva ocorre pela elevação do ar quente contendo vapor d’água que, ao entrar em 

contato com camadas de ar mais frio, sofre condensação e precipita. 

Por fim, a chuva orográfica é aquela relacionada ao relevo de um lugar, quando o deslocamento 

horizontal das nuvens é bloqueado por altitudes mais elevadas e, ao se resfriarem, se precipitam. 

Por exemplo, é bem comum na Serra do Mar (SP). 

 

 
 

 

9) O que gera o movimento do ar (vento)? Comente. 

 

Diferentes fatores estão relacionados à movimentação do ar, como a disposição do relevo, a 

diferença de pressão atmosférica e a força de Coriolis.  

Em geral, o ar se movimenta das áreas de alta pressão (anticiclonal) para áreas de baixa pressão 

atmosférica (ciclonal). Quanto mais próximos esses centros (alta e baixa pressão) estiverem, maior 

será a velocidade do vento.  

O relevo, por sua vez, influencia na velocidade e direção dos ventos, devido às diferenças de 

altitude, que podem geral corredores ou obstáculos à circulação do ar. 

Por fim, a força de Coriolis interfere no movimento do ar por seu papel na direção dos ventos 

(desviados para a esquerda no Hemisfério Sul e para a direita no Hemisfério Norte. No encontro 

dos ventos de nordeste e ventos de sudeste (alísios) forma-se a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), que interfere na elevação do ar em colunas até o fim da baixa atmosfera (troposfera). 

 



 

 
 

10) Como podem ser as massas de ar em termos de temperatura e umidade? Onde elas são 

formadas e quais as massas de ar que atuam no Brasil? 

 

As massas de ar (porções da atmosfera com características próprias de pressão, temperatura e 

umidade) podem ser: frias e úmidas, frias e secas, quentes e úmidas, quentes e secas. Elas se 

formam sobre grandes superfícies homogêneas – desertos, polos, oceanos, no interior dos 

continentes etc. 

No Brasil, atuam: massa de ar Equatorial Atlântica (mEa), massa de ar Equatorial Continental (mEc), 

massa de ar Tropical Continental (mTc), massa de ar Tropical Atlântica (mTa) e massa de ar Polar 

Atlântica (mPa). 

 

 
 

11) De que maneira a vegetação contribui para as características climáticas de um lugar ou região. 

Cite exemplos. 

 

A vegetação é extremamente importante para a presença de umidade em um lugar ou região, 

devido à evapotranspiração e a conservação da temperatura pela maior quantidade de umidade. 



 

Onde há mais vegetação, portanto, maior é a umidade e as temperaturas são mais amenas. Por 

exemplo, um parque urbano é sempre mais agradável que áreas desmatadas e pavimentadas de 

uma cidade. 

 

12) Organize um mapa conceitual (mental) sobre os elementos e fatores climáticos. 

 

Resposta pessoal. 

Elementos: temperatura, umidade, pressão atmosférica. 

Fatores: altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, disposição do relevo, correntes 

marítimas, massas de ar, vegetação, albedo. 

 

 

 

 


