
 
 

Atividade principal - MAT4_27PES07 
 
Veja na tabela as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas 
capitais brasileiras em 10/01/2019. 
 

Capital  Temperatura 
mínima  

Temperatura 
máxima 

Curitiba  -1ºC  12ºC 

Rio de Janeiro  23ºC  36ºC 

Manaus  25ºC  32ºC 

Belém  22ºC  38ºC 

 
Calcule a variação de temperatura destas cidades e anote no quadro abaixo: 
 
Chamamos de variação de temperatura, a diferença entre as temperaturas 
máxima e mínima registradas. 
Variação de temperatura em algumas capitais brasileiras no dia 10/01/2019. 

Capital Variação de 
temperatura (ºC) 

  

  

  

  

 

 
 
 

 



 
 

 
 
De acordo com as informações do quadro, responda: 
 

a) Qual foi a temperatura máxima em Manaus neste dia? ___________ E a 
mínima? ________ 
 

b) Qual foi a temperatura mais baixa registrada neste dia? _______ Essa 
temperatura foi registrada em qual capital? _____________________Se você 
estivesse nesta capital, que tipo de roupa deveria usar?  
____________________________________________ 
 

c) Qual foi a temperatura mais alta registrada neste dia? __________ Em qual 
capital ocorreu?________ 
 

d) Qual foi a maior variação de temperatura neste dia entre as capitais? 
______ Onde ocorreu? ______________________ 
 

e) Você acha que o aquecimento global pode influenciar o clima das cidades? 
(Discuta com a turma) 

 
 

 
 
De acordo com as informações do quadro, responda: 
 

a) Qual foi a temperatura máxima em Manaus neste dia? ___________ E a 
mínima? ________ 
 

b)  Qual foi a temperatura mais baixa registrada neste dia? _______ Essa 
temperatura foi registrada em qual capital? _____________________Se você 
estivesse nesta capital, que tipo de roupa deveria usar?  
 

c) Qual foi a temperatura mais alta registrada neste dia? __________ Em qual 
capital ocorreu?________ 
 

d) Qual foi a maior variação de temperatura neste dia entre as capitais? 
______ Onde ocorreu? ______________________ 
 

e) Você acha que o aquecimento global pode influenciar o clima das cidades? 
(Discuta com a turma) 

 
 

 


