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I
Selecciona a única alínea que, em cada item, completa de forma correcta a afirmação
inicial.
Na tua folha de respostas, indica claramente o número do item e a letra da alínea pela qual
optaste.
Será atribuída a cotação zero aos itens em que apresentes:
• mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correcta);
• o número e/ou a letra ilegíveis.
Em caso de engano, este deverá ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível.
1. As imagens da figura 1 representam a situação barométrica de superfície no dia 28 de Maio, as
sete horas e trinta minutos locais, e a previsão para as doze horas e vinte e quatro horas seguintes.
Situação A

Fig.1
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1.1. Na figura 1, o estado de tempo que afecta Portugal Continental é condicionado por um(a):
A. ... frente oclusa.
B. ... perturbação da frente polar.
C. ... depressão barométrica.
D. ... anticiclone.
1.2. A massa de ar que afecta Portugal Continental na situação B é a :
A. ... massa de ar tropical seca.
B. ... massa de ar tropical húmida.
C. ... massa de ar polar continental.
D. ... massa de ar polar marítima.
1.3. As temperaturas são mais elevadas em Portugal Continental na situação ...
A.
B.
C.
D.

... B.
... A e B.
... A.
... C.

1.4. A sequência cronológica das imagens é ...
E.
F.
G.
H.

... a situação B, situação A e situação C.
... a situação A, situação C e situação B.
... a situação C, situação A e situação B.
... a situação A, situação B e situação C.

1.5. O estado do tempo em Portugal Continental, numa situação barométrica como a representada
na imagem A, terá sido, com grande probabilidade, caracterizado por ...
A.
B.
C.
D.

... céu nublado, com chuva forte e com vento.
... céu nublado, com chuva miudinha e com vento fraco.
... céu limpo, sem chuva e com vento forte.
... céu nublado, sem chuva e sem vento.

1.6. A situação representada na imagem C é pouco representativa de uma situação de “verão”, em
Portugal Continental, porque...
A.
B.
C.
D.

... as depressões barométricas L1 e L2 integram a faixa das depressões subtropicais.
... a depressão barométrica L1 faz sentir a sua acção até latitudes muito baixas.
... o anticiclone dos Açores localiza-se a Norte das depressões barométricas L1 e L2.
... o anticiclone dos Açores está a influenciar o estado do tempo em Itália.

1.7. A isóbara que atravessa a ilha da Irlanda na situação C representa os ...
A.
B.
C.
D.

... 1024 milibares.
... 1020 milibares.
... 1012 milibares.
... 1016 milibares.
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II
1. A figura 4 representa o efeito de estufa. Lê com atenção o texto que se segue.
“Quando ocorreu a última grande mudança de temperatura, os
homens ainda caçavam mamutes à pedrada. Foi há 11 mil
anos e a Terra terá enregelado e provocado a derradeira
glaciação. Actualmente, as coisas estão a mudar da mesma
forma brusca, mas no sentido oposto. O planeta aquece a
olhos vistos. (…) Neste século, milhões de toneladas de
dióxido de carbono (CO2) foram lançados para a atmosfera,
transformando o Mundo numa enorme estufa.
Fonte: Visão, 8 de Novembro de 2001

1.1. Elabora um texto sobre os problemas abordados no
artigo da revista “Visão” – o aquecimento global do planeta
Terra -, focando os seguintes aspectos:
- as principais causas do aquecimento global do planeta;
- as principais consequências do aquecimento global do
planeta;
- os compromissos de Portugal para contribuir para a
diminuição do efeito de estufa / aquecimento global do
planeta.

Fig. 2 – O efeito de estufa

2. A figura 3 representa o processo de formação de um determinado tipo de chuvas.

Fig. 3

2.1. Identifica o tipo de chuvas representado na fig. 3.
2.2. Explica o processo de formação deste tipo de chuvas.
2.3. Refere a região do nosso país onde são mais frequentes.
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3. A figura 4 representa a distribuição das grandes zonas de pressão atmosférica à superfície da
Terra e os principais ventos constantes
4
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Fig. 4 - distribuição das grandes zonas de pressão atmosférica à superfície da Terra e os principais
ventos constantes

3.1. Faz a legenda da figura 4, identificando:
- as grandes zonas de pressão atmosférica à superfície da Terra (de 1 a 4);
- os principais ventos constantes (de A a C).
3.2. Justifica a existência de baixas pressões nas proximidades do Equador.

4. A figura 5 representa as principais massas de ar que afectam Portugal, que estão representadas
pelas letras A, B, C e D.
4.1. Faz corresponder a cada uma das letras da figura 6
as designações das principais massas de ar que afectam
Portugal.
4.2. Distingue as massas de ar identificadas com as letras B
e D, de acordo com as suas características térmicas e higrométricas.

Fig. 5 – Principais massas de ar que afectam Portugal
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5. A figura 6 representa uma situação
meteorológica típica de Inverno. Observa-a com
atenção e lê a previsão do estado do tempo para
as 24 horas seguintes, em Portugal Continental.
PREVISÃO DO ESTADO DO TEMPO

Com a aproximação de F1, prevê-se uma
ligeira subida da temperatura.O céu vai
ficar totalmente encoberto e haverá
ocorrência de chuva fraca e contínua. À
medida que frente F1 se deslocar para
Leste, e com a aproximação de F2, haverá
uma ligeira descida da temperatura e
ocorrerão períodos de céu muito nublado ,
com aguaceiros fortes, alternando com
boas abertas.
Fig. 6 – Situação meteorológica típica de Inverno.

5.1. Identifica os centros barométricos X e Y e as frentes F1 e F2 representados na figura 6.
5.2. Explica como se processa o movimento do ar (na vertical e na horizontal) no interior de X e Y.
5.3. Refere o tipo de tempo associado a cada um dos centros barométricos (X e Y) representados na
figura 6.
5.4. Justifica o tipo de tempo associado ao centro barométrico X.
5.5. Caracteriza, fundamentando, o estado de tempo que deverá ocorrer em Portugal à medida
que se aproxima F1.
5.6. Explicita, fundamentando, o outro tipo de tempo frequente em Portugal no Inverno.
COTAÇÕES

I
1.1. a 1.7. ...................................................................(7X4)...............................................................
II
1.
1.1. . ..........................................................................................................................................
2.

3.
4.

5.

2.1. ...............................................................................................................................................
2.2. ...............................................................................................................................................
2.3. ...............................................................................................................................................

28 pontos
30 pontos
4 pontos
15 pontos
5 pontos

3.1. .............................................................................................................................. ................
14 pontos
3.2. .............................................................................................................................. ................... 15 pontos
4.1. .................................................................................................................................................. 4 pontos
4.2. .............................................................................................................................. ................
10 pontos
5.1. ...................................................................................................................................................
5.2. ...................................................................................................................................................
5.3. ...................................................................................................................................................
5.4. ...................................................................................................................................................
5.5. ...................................................................................................................................................
5.6. ...................................................................................................................................................

10 pontos
10 pontos
10 pontos
15 pontos
15 pontos
15 pontos

Bom trabalho
5

