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6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: Circulação geral da atmosfera. Tempo 
e Clima.  
  

ATIVIDADES 
 
1 – Continue copiando e lendo o texto abaixo, para entender melhor o assunto. 
 
Os desvios dos alísios e contra-alíseos 
 
 Quando os ventos alíseos e contra-alíseos, ao se deslocarem na direção norte-sul ou sul-
norte, apresentam desvios em suas trajetória, tanto no Hemisfério Norte, alíseos de nordeste, 
como no hemisfério Sul, alíseos de sudeste. A causa desses desvios é o movimento de rotação 
da Terra, realizado de oeste para leste. Assim, quando o ar se movimenta por longas distâncias, 
o movimento de rotação da Terra altera o curso dos ventos. No Hemisfério Norte, o desvio dos 
ventos, alíseos ocorre de nordeste para sudeste e, no Hemisfério Sul, de sudeste para noroeste. 
 
3 – As massas de ar, o tempo e o clima 
 
 Como os ventos, as massas de ar também se deslocam de zonas de alta pressão para as 
de baixa pressão atmosférica.  
 As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características de 
temperatura e humidade aproximadamente uniformes às do lugar onde se originam. Assim, se 
uma massa de ar se forma em uma região quente e úmida, por exemplo, na região equatorial da 
Amazônia, ao se deslocar, provavelmente provocará chuvas e aumento de temperatura nas áreas 
por onde passar.  
 De modo geral, uma massa de ar será úmida se tiver como centro de origem o oceano 
(massa de ar oceânica) e será seca caso se forme sobre o continente (massa de ar 
continental).  
 No território brasileiro, atuam quatro massas de ar quente e uma de ar frio. 
 Gradativamente, ao se deslocarem, as massas de ar perdem as características de 
temperatura e umidade da região onde se formaram e vão adquirindo características da superfície 
por onde passam. Se não fosse assim, uma massa de ar polar que se deslocasse para uma área 
equatorial, por exemplo, levaria para essa área suas temperaturas frias e até mesmo neve.  
 
A previsão do tempo 
 
 Todos os dias os meios de comunicação (jornais, rádios, televisão e internet) fornecem a 
previsão do tempo, informando como será o tempo hoje, amanhã ou no decorrer da semana: 
temperaturas máxima e mínima se ocorrerá chuva, se o céu estará claro, parcialmente nublado 
ou nublado etc.  
 A previsão do tempo não é importante apenas para ajudar no planejamento do dia a dia 
(que roupa usar, sair ou não sair com guarda-chuva etc) mas também para monitorar atividades 
econômicas importantes, como a agricultura, a pecuária e a aviação. 
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 Saber o momento certo de plantar é importante, pois o atraso do períodod das chuvas 
após o plantio pode comprometer a germinação das sementes, causando grandes prejuízos.         


