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01. Desertos recobrem 20% da superfície terrestre e são zonas de pouca precipitação pluviométrica. Entretanto, apresentam uma elevada 
amplitude térmica diária, com temperaturas que podem variar entre 50 graus durante o dia, e 0 grau no período da noite.

Resposta: A

02. Malária é uma doença prevalente nos países de clima tropical. O vetor da doença é o anofelino (Anopheles), um mosquito 
parecido com o pernilongo que pica as pessoas, principalmente ao entardecer e à noite o aumento da temperatura 
pode elevar a quantidade de mosquitos transmissores de doenças, principalmente em regiões tropicais e equatoriais.
Doenças como a Dengue e a Malária podem fazer milhões de vítimas nestas áreas. Pode também haver migração destes mosquitos 
para regiões que antes possuíam clima frio, disseminando ainda mais estas doenças pelo mundo.

Resposta: E

03. As principais correntes marinhas do mundo são: a corrente do Golfo, que se move no sentido sul-norte pela costa oeste dos EUA 
e depois pela Europa, a corrente do Brasil, que se move no sentido sul-norte pela costa brasileira, a corrente de Humbolt, que se 
move pelo Oceano Pacífi co e, que está relacionada com o acontecimento do efeito El-Nino, e a corrente de Bengala, que se move no 
sentido oeste-leste na direção do Oceano Índico. As correntes marítimas podem ser classifi cadas de acordo com a temperatura do 
local onde se formam em: correntes quentes, se formam nas zonas equatoriais (correntes das Guinas, do Golfo do México, do Brasil 
e a Sul-Equatorial); correntes frias, que se formam nas regiões polares (correntes do Labrador, de Humbolt, das Malvinas, de Bengala 
e a Circumpolar Antártica).

Resposta: C

04. Na fi gura há uma representação da variação anual da temperatura e da quantidade de chuvas mensais. Analisando-se a afi rmativa 
“A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráfi cos, é um parâmetro importante na caracterização de 
um clima”, verifi ca- se que a alternativa B está correta, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, são importantes variáveis 
na defi nição das condições de umidade.

Resposta: A

05. Apesar das cidades de Varsóvia e Brest estarem situadas na mesma latitude, pode-se constatar que a primeira (Varsóvia), sofre a 
infl uência do fator climático da continentalidade, por essa razão apresenta um inverno mais rigoroso; enquanto a segunda (Brest), 
sofre a infl uência da maritimidade, dessa forma apresenta uma temperatura mais constante.

Resposta: C

Georgenes: 14/01/2016 – Rev.: LSS
09318715 - fi x-Aula 13 - Climatologia II


