
GEOGRAFIAMARCELO 
LIMA  

09 CLIMAS DO 
BRASIL 

PAZ NA 
ESCOLA

05/05/2020



2



Clima equatorialClima equatorial

• Apresenta temperaturas elevadas o 
ano todo.
• Pequena amplitude térmica anual.
• Chuvas abundantes e bem distribuídas 

durante o ano (em algumas áreas mais 
de 3000mm/ano).
• Abrange a  maior parte da Amazônia 

brasileira.
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Clima semi-áridoClima semi-árido

• Apresenta temperaturas elevadas 
(superiores a 25ºC).
• Chuvas escassas e irregulares.
• Estiagens bem pronunciadas.
• Abrange áreas do sertão 

nordestino e norte de Minas 
Gerais.
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Clima tropicalClima tropical

• Trata-se do clima predominante do 
Brasil.
• Apresenta duas estações bem 

definidas: o verão, quente e chuvoso e 
o inverno frio e seco.
• Apresenta variações no território, 

como o tropical de altitude e o tropical 
úmido.
• Destaque para áreas do Brasil Central.
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Clima tropical de altitudeClima tropical de altitude

• Apresenta as mesmas características do 
clima tropical, mas em função da altitude 
temos uma média térmica menor e quedas 
mais acentuadas de temperatura no 
inverno.
• Como bons exemplos destacamos a cidade 

de São Paulo, Belo Horizonte e Campos do 
Jordão.
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Clima tropical úmidoClima tropical úmido

• Provocado pela atuação do MPA no 
litoral brasileiro durante o inverno.
•Marcado pelo maior índice 

pluviométrico no período dos meses 
de junho a agosto.
• Típico do litoral oriental do Nordeste.
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Clima subtropicalClima subtropical

• Trata-se do clima predominante na 
região Sul do país.
•Marcado pelas estações bem definidas 

e pelas chuvas bem distribuídas ao 
longo do ano.
• Apresenta grande amplitude térmica.
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01- Considere as frases abaixo:
• I. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas.
• II. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vêm causando 

preocupações entre os cientistas.
• III. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano, é melhor estarmos 

preparados!
• IV. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém.
Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que:
a) Todas fazem referência ao clima
b) I, II e III fazem referência ao clima e IV faz referência ao tempo.
c) II e III fazem referência ao clima e I e IV fazem referência ao tempo.
d) II faz referência ao clima e I, III e IV fazem referência ao tempo.
e) Todas fazem referência ao tempo.
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02- Confirmadas as tendências que apontam para o aquecimento global do 
planeta Terra, duas consequências importantes ocorrerão. Assinale a 
alternativa que contém tais consequências.
a) Diminuição das camadas de gelo eterno e aumento do nível geral das 
águas oceânicas.
b) Diminuição da camada de ozônio e diminuição das águas oceânicas.
c) Diminuição do efeito estufa e aumento do índice de salinização das águas 
oceânicas.
d) Aumento das camadas de gelo eterno e aumento do nível geral das águas 
oceânicas.
e) Aumento das camadas de gelo eterno e aumento do nível geral das águas 
oceânicas.
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