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7º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

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

ATIVIDADES 
 
6 - O deslocamento das massas de ar, que dão origem aos ventos, se faz sempre: 
 
a) das áreas mais elevadas para as mais baixas; 
b) das áreas de temperaturas mais altas para as de temperatura mais baixa; 
c) das áreas de alta pressão para as de baixa pressão; 
d) das áreas mais úmidas para as mais secas; 
e) de oeste para leste. 
 
7 - Assinale a alternativa que não apresenta uma correlação com a formação das células de 
circulação atmosférica: 
 
a) desequilíbrio da radiação solar ao longo da superfície terrestre 
b) diferenças de pressão atmosférica 
c) diferenças de temperatura 
d) diferenças nas formas de relevo 
 
8 - Observe o esquema abaixo, que indica a circulação atmosférica sobre a superfície terrestre, e 
indique a alternativa correta. 
 

 
 
a) Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais, em sentido horário no 
hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da Força de Coriolis, associada à 
movimentação da Terra. 
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b) Os ventos alísios dirigem-se das áreas de alta pressão, características dos trópicos, em 
direção às áreas de baixa pressão, próximas ao equador, movimentando-se em sentido anti-
horário no hemisfério norte e em sentido horário no hemisfério sul. 
c) Os ventos contra-alísios dirigem-se dos trópicos em direção ao equador, movimentando-se em 
sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da Força de 
Coriolis. 
d) Os ventos contra-alísios dirigem-se da área tropical em direção aos polos, provocando quedas 
bruscas de temperatura e eventualmente queda de neve, movimentando-se em sentido anti-
horário no hemisfério sul e em sentido horário no hemisfério norte. 
 
9 – Relacione cada termo à sua respectiva definição. 
 
(A) Tempo  (B) Clima  (C) Climatologia  (D) Meteorologia 
 
(    ) Dedica-se ao estudo dos fenômenos imediatos, tanto para o presente quanto para o futuro. 
(    ) Constitui o estado médio e o comportamento estatístico da variabilidade, dos parâmetros do 
tempo (temperatura, chuva, vento, etc.) sobre um período suficientemente longo de uma 
localidade. 
(    ) Conjunto de condições atmosféricas e fenômenos meteorológicos que afetam a superfície 
terrestre em um dado momento e local. Exemplo: chuva, vento, umidade, nevoeiro, nebulosidade, 
etc. 
(    ) Refere-se ao imediato, ao agora, se chove se está fazendo sol.  
 
10 – Encontre as palavras em questão na atividade 9 aqui no caça palavras.   
 

 
 
 
 


