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ATIVIDADE 20 

 

   Olá turma, esta atividade é para ter no caderno. Quem puder/quiser imprimir ou copiar, pode sem problemas.  

Mas não será necessário me enviar de volta.  

Bom trabalho!!! 

 

   Ainda falando sobre clima vamos ver alguns dos tipos que existem no mundo. 

 

   O clima Equatorial ocorre nas proximidades da linha do Equador. Nessas áreas, a alta quantidade de radiação 

solar recebida e as altas temperaturas registradas durante todo o ano fazem com que haja maior evaporação, o 

que provoca aumento da umidade do ar e abundância de chuvas ao longo de todo o ano. 

   O clima Tropical ocorre principalmente entre os trópicos, em áreas da África, da América Central, da 

América do Sul, da Ásia e da Oceania. Costuma apresentar verão quente e chuvoso e inverno mais seco, com 

temperaturas amenas. Nesse tipo de clima, há variações na umidade em função da continentalidade e da 

maritimidade. 

   O clima Subtropical ocorre na América do Norte, na América do Sul e em parte da Ásia. Esse tipo de clima 

apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média anual inferior a 18 °C. As estações do 

ano são bem demarcadas: verão quente e inverno frio, com ocorrência ocasional de geadas e neve. 

   O clima Temperado Oceânico é típico das áreas próximas ao litoral, que recebem umidade do oceano. 

Apresenta médias pluviométricas anuais de 2 000 mm e temperaturas amenas. É característico das regiões 

situadas entre os trópicos e os círculos polares. As estações do ano são bem definidas, com temperaturas entre –

3 °C e 18 °C. ocorre em grande parte do continente europeu e em parte da América do Norte, da América do 

Sul, da Ásia e da Oceania. 

   O clima Mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maritimidade, pelos verões quentes e secos e 

pelos invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. É propício à agricultura, favorecendo alguns tipos de 

cultivo, como o de azeitonas. Esse tipo de clima ocorre principalmente no sul da Europa e no norte da África. 

   A principal característica do clima Semiárido é a precipitação baixa e mal distribuída ao longo do ano. As 

temperaturas são variáveis: altas na Zona Tropical e mais baixas nas Zonas Temperadas. As áreas semiáridas da 

Ásia Central, do Canadá e do sul da América do Sul (Patagônia) também apresentam baixas temperaturas. 

   No clima Desértico, as chuvas são praticamente ausentes e a baixa umidade do ar contribui para a formação 

de desertos, que podem ser quentes, como o Deserto do Saara, na África, ou frios, como o Deserto do Atacama, 

no Chile. 



   O clima Frio é característico de áreas de alta latitude, próximas ao Círculo Polar Ártico. Esse tipo de clima, 

que abrange grande parte da Rússia e do Canadá, apresenta temperaturas baixas na maior parte do ano. 

   O clima Polar ocorre nas regiões polares e é caracterizado pelas baixas temperaturas e precipitações em forma 

de neve ao longo de todo o ano. Esse tipo de clima ocorre na Antártida, na Groenlândia, na Sibéria, no norte do 

Alasca, no extremo norte do Canadá e em parte da Islândia. As áreas de clima Polar são pouco habitadas, pois a 

agricultura e as atividades cotidianas são dificultadas pela neve e pelo frio intenso. 

   O clima Frio de Montanha, por se tratar de um tipo de clima determinado diretamente pela altitude, pode ser 

encontrado em diferentes zonas climáticas, mesmo entre os trópicos. É marcado pelas temperaturas baixas 

durante todo o ano, e a presença de neve é constante. 

 

Atividades: 

 1) Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico?  

2) Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades?  

3) Cite os fatores que influenciam as características do clima de uma região.  

4) Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam, com certeza, o mesmo tipo de 

clima? Por quê? 

 

Acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=F3wog9oG2pA&t=739s 

 

Defina com suas palavras o que entendeu do vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3wog9oG2pA&t=739s

