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Atividade de Geografia 
2º trimestre – 7º anos – Prof. Neto 

ROTEIRO DE ESTUDO – CAP. 4 – PARTE 1 – CLIMA E VEGETAÇÃO 

Objetivo: o assunto principal do capítulo 4 é sobre o clima, hidrografia e vegetação do Brasil. Nesta atividade 
estaremos estudando os climas do nosso país e seus principais biomas. 
 

1 – Introdução 

 O Brasil está localizado numa região entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, por isso afirmamos 

que ele se localiza na ZONA INTERTROPICAL, onde predominam os climas quentes e úmidos.  

 

2 – Clima e tempo atmosférico 
a) Explique as diferenças entre clima e tempo atmosférico e cite exemplos. 
b) Em itens, ou por meio de uma tabela, mencione os climas do Brasil, suas características e 

localizações. Para facilitar a coleta de informações, consulte o seguinte link: Climas do Brasil 
 
3 – Elementos do clima: 

a) Quais são os elementos do clima? 
b) Consulte o material indicado e defina cada elemento climático mencionada na resposta anterior. 

clique aqui para acessar o material indicado 
 

4 – Fatores do clima: 
a) Cite os fatores que interferem no clima de uma região e explique o que é cada um deles. 
b) O que é ilha de calor? 

 
5 – Massas de ar: 

a) O que são massas de ar e quais são as suas características. 
b) Aponte as características de cada massa de ar que atua sobre o nosso território. 

 
6 – Os biomas brasileiros: 

a) Quais são as características do clima e da vegetação da região Norte do país?  
b) Quais são os tipos de vegetações que fazem parte do bioma Mata Atlântica? Quais são as suas 

características? 
c) O Pantanal é uma extensa região sujeita a inundações durante uma boa parte do ano porque se 

localiza numa planície. Quais são as atividades antrópica que estão comprometendo a existência 
desse bioma? 

d) Cite as características da vegetação do cerrado. 
e) Qual é a localização da caatinga e quais são as suas características? 

 
 
 
 
 

 
 

http://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-climas-brasil.htm
https://prezi.com/w0wsbmml7pfy/clima-e-tempo-atmosferico/

