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01. Massa de ar fria (polar) tem como característica a elevada pressão atmosférica, fato esse que a defi ne como uma área dispersora de 
ar ou anticiclone. Lembrando que essas massas frias são típicas de regiões distantes da linha do Equador, isto é, latitudes altas.

 Resposta: B

02. O ar se desloca das áreas anticiclônicas (alta pressão) para as áreas ciclônicas (baixa pressão).

 Resposta: A

03. As áreas litorâneas têm como característica a menor variedade de temperatura (reduzida amplitude térmica), isso se dá em função da 
ação da água que trabalha como regulador térmico.

 Resposta: A

04. A imagem demonstra a ação da corrente de Humboldt, uma corrente marinha fria que aumenta a umidade de sua região e provoca 
a saturação da água presente no ar em forma de vapor, provocando um alto índice de chuva na região. As massas de ar úmido que 
passam sobre elas passam a fi car mais secas e chegam ao continente nessas condições. Esse fenômeno é um dos principais responsáveis 
pela existência do Deserto do Atacama, no Chile.

 Resposta: B

05. A massa de ar é um bolsão de ar com características peculiares à região de sua formação. Se uma massa de ar se forma, por exemplo, 
no oceano e em latitudes baixas, ela será quente e úmida.

 Resposta: C

06. A região tropical corresponde à zona de maior iluminação da terra, fato esse que permite a existência de maior umidade.

 Resposta: D

07. A maior insolação permite maior capacidade de evaporação que, por sua vez, favorece para uma maior produção de umidade e 
precipitações.

 Resposta: C

08. Ao analisarmos as informações e a oscilação da linha que marca a temperatura, teremos como correta a alternativa D, pois, apesar de 
estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica maior que Hamburgo, já que a primeira cidade sofre com 
o efeito da continentalidade.

 Resposta: D

09. O fenômeno El Niño interfere, sim, na dinâmica climática local e regional. Uma das mudanças é a maior intensidade de chuvas na 
região Sudeste e intensifi cação da seca no Nordeste. 

 Resposta: D

10. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar, portanto, a pressão atmosférica se mostra em menor intensidade.

 Resposta: D
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