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Unidade 5

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

Nome Centro de origem Características

Equatorial 
continental

Amazônia ocidental Quente e úmida

Equatorial atlântica
Atlântico norte, próximo ao 

arquipélago de Açores, na África
Quente e úmida

Tropical atlântica
Atlântico sul, próximo ao Trópico de 

Capricórnio
Quente e úmida

Tropical continental Depressão do Chaco (Paraguai)  Quente e seca

Polar atlântica
Oceano Atlântico, ao sul da 

Argentina
Fria e úmida

2. As frases relacionam-se ao conceito de tempo, já que se referem a determinadas 
características de temperatura, pressão atmosférica, umidade e ventos em certos 
momento e lugar. 

3. 

a) F

b) V 

c) V

d) F

e) V 

4. Resposta:

 

 

 

Equatorial

Tropical litorâneo

Tropical
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 Tropical semiárido

 

 Tropical de altitude

5. 

a) B

b) C

c) D

d) A

6. 

a) A cidade A, porque possui menor latitude, ou seja, é a que está mais próxima do Equador. 

b) A cidade B, e o fator climático que mais contribui para isso é a altitude. As duas cidades 
estão praticamente na mesma latitude, no entanto, a cidade B está situada em uma 
altitude maior e, por isso, provavelmente apresenta temperaturas médias inferiores às da 
cidade C.

7. 

a) Na cidade de Curitiba, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. 

b) No inverno em Cuiabá, as temperaturas ficam mais amenas e as precipitações, menos 
frequentes. 

c) Curitiba: clima subtropical. 
Cuiabá: clima tropical.

8. 

a) C

b) A 

c) B

Subtropical
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9. 

a) Mata de araucária e caatinga. 

b) Mata de araucária – clima subtropical.  
Caatinga – clima tropical semiárido.

10. 

a) F 

b) V

c) F

d) V 

e) V

11. O bioma que será visitado é a savana. Seu clima é tropical, com duas estações  
bem definidas: verão quente e chuvoso e inverno seco, com temperaturas amenas.  
A vegetação é composta basicamente de arbustos, plantas rasteiras e algumas  
poucas árvores.

12. 

A – Floresta amazônica

B – Mata atlântica

C – Mata dos pinhais

13. 

a) B

b) C

c) A

14. 

a) G – Complexo do Pantanal. Apresenta grande diversidade de vegetação, com áreas  
de florestas, cerrados e campos. 
D – Cerrado. Suas árvores têm, geralmente, tronco retorcido, casca grossa e folhas 
pequenas. As árvores ficam espaçadas no terreno (campos limpos). 
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F – Campos. São formados, predominantemente, por gramíneas e, por isso, são bastante 
utilizados para a pecuária bovina.  

b) E – Caatinga. 

c) Não. Hoje, a vegetação original ocupa uma área muito menor do que a mostrada no mapa, 
já que grande parte dela foi desmatada para dar espaço às cidades, estradas, pastagens 
e áreas agrícolas. 

15.

a) Complexo do Pantanal. 

b) Tropical. As inundações ocorrem no verão. No clima tropical, as chuvas são frequentes 
nessa estação; já o inverno é predominantemente seco. 

c) Além das próprias inundações que ocorrem no local, podemos também citar o fato de 
a região estar situada entre as duas maiores bacias da América do Sul: a do Prata e a 
Amazônica, o que lhe confere a função de corredor biogeográfico. 


