
PESQUISA SOBRE CONHECIMENTOS BÁSICOS DE METEOROLOGIA 
 
1.O tempo meteorológico pode ser descrito como:  
a) O estado instantâneo da atmosfera;  
b) Tempestades e aquecimento global;  
c) O estado natural das nuvens;  
d) As variações temporais de longo prazo das variáveis meteorológicas.  
 
2. O clima pode ser descrito como:  
a) O estado instantâneo da atmosfera;  
b) Tempestades e aquecimento global;  
c) O estado natural das nuvens;  
d) As variações temporais de longo prazo das variáveis meteorológicas. 
 
3.Sob que condições o planeta Terra NÃO apresentaria estações do ano?  
a) Bastaria que o eixo de rotação da Terra não fosse inclinado em relação ao plano de sua órbita;  
b) Bastaria que a Terra não realizasse translação em torno do Sol;  
c) Bastaria que se a distância da Terra ao Sol fosse constante;  
d) Bastaria que a distância Terra a Lua fosse constante.  
 
4. Qual a causa do buraco da camada de ozônio, em conjunto com a ocorrência do vórtice polar?  
a) As altas concentrações de dióxido de carbono na estratosfera; 
b) As altas concentrações de gases do tipo clorofluorcarbono na estratosfera;  
c) As altas concentrações de ozônio na troposfera;  
d) As altas concentrações de dióxido de carbono devido à queima de combustíveis fósseis.  
 
5.O que é o efeito estufa atmosférico?  
a) Absorção da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre para atmosfera, causando 
aquecimento da mesma;  
b) Absorção da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre para atmosfera, causando 
aquecimento da mesma;  
c) Absorção da radiação solar pela atmosfera, causando aquecimento da mesma;  
d) Absorção da radiação solar refletida para a atmosfera, causando aquecimento da mesma.  
 
6. A absorção de radiação no efeito estufa é realizada por gases, sendo os principais o vapor  d’água, 
o dióxido de carbono e o metano. O aumento da concentração dos últimos dois é devido a:  
a) Desmatamento da floresta tropical; 
b) Derretimento das geleiras;  
c) Queima de combustíveis fósseis desde a revolução industrial;  
d) Ocorrência de tempestades intensas.  
 
7.Um ciclone é uma região de baixa pressão onde há ascensão do ar na atmosfera, com giro 
ciclônico. Um ciclone extratropical tem origem:  
a) Na instabilidade dinâmica gerada pelo encontro das massas de ar tropical e polar;  
b) Devido a uma instabilidade atmosférica que se propaga em uma região de oceano quente, 
intensificando uma tempestade tropical;  
c) Devido a uma instabilidade oceânica que se propaga em uma região de oceano quente, 
intensificando uma tempestade tropical;  
d) Na instabilidade dinâmica gerado quando os ventos de oeste encontram os ventos de leste.  
 
8.E um ciclone tropical tem origem:  
a) Na instabilidade dinâmica gerada pelo encontro das massas de ar tropical e polar;  
b) Devido a uma instabilidade atmosférica que se propaga em uma região de oceano quente, 
intensificando uma tempestade tropical;  
c) Devido a uma instabilidade oceânica que se propaga em uma região de oceano quente, 
intensificando uma tempestade tropical; 
d) Na instabilidade dinâmica gerado quando os ventos de oeste encontram os ventos de leste. 


