
 

 

PROF. SUELI VASCONCELOS 
 

01. (ETEC SP) Leia o texto. 
 

Após sete anos, estádio dividido pela linha do Equador é reaberto no Amapá 
A linha do meio de campo coincide com a linha do Equador (...). Esta folclórica peculiaridade do estádio 
Zerão, em Macapá, voltará ao futebol neste sábado. Sem jogos desde 2007, ele será reaberto com festa a 
partir das 17h (18h do horário de Brasília). 

<https://tinyurl.com/2sr57f > Acesso em: 13.11.2017. Adaptado. 

A notícia destaca a reinauguração do Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa, também conhecido como 

Zerão, pois é cortado ao meio pela linha do Equador de modo que os times jogam em hemisférios 
diferentes. A linha do Equador divide o planeta em dois hemisférios e é o marco inicial de uma coordenada 
geográfica. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente 

 
 
02. (Universidade Iguaçu RJ) Os conhecimentos sobre localização geográfica e características do continente 

americano permitem afirmar: 
a) Está totalmente localizado no hemisfério oriental. 
b) Tem o seu litoral banhado a leste pelo Oceano Pacífico e a oeste, pelo Atlântico. 
c) Possui a maior parte da América do Sul e da América Central inserida na zona temperada. 
d). Possui, predominantemente, drenagens no sentido nortesul e oeste-leste devido à disposição do 

relevo. 
e) Apresenta, quanto à estrutura geológica, formações antigas da Era Primária em toda a sua porção 

ocidental. 
 
03. (UNIPÊ PB)     
 

 
Disponível em: < https://www.google.com/search?q=POSI%C3%87%C3%83O+GEOGRAFICA+E+ASTRONOMICA+DO+BRASIL+ 

IMAGEM&safe=active&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjH3fjVye_bAhVKDpAKHaLUCOQQsAQIJw&biw=1280&bih=854

#imgrc= BBmOf4IXJowv_M:>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

https://www.google.com/search?q=POSI%C3%87%C3%83O+GEOGRAFICA+E+ASTRONOMICA+DO+BRASIL
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A análise do mapa e os conhecimentos sobre a posição geográfica e astronômica do Brasil permitem 

afirmar: 
a) O Brasil é cortado, ao norte, pelo Equador e, ao sul, pelo Trópico de Câncer. 
b) O território brasileiro está localizado na porção centro-oriental da América do Sul. 
c) O Brasil está totalmente localizado no hemisfério oriental, ou seja, a leste do GMT. 
d) A localização em altas latitudes torna o Brasil um país tropical com elevadas temperaturas. 
e) A tropicalidade do território brasileiro permite que o Brasil seja um país com baixo índice 

pluviométrico. 
 
04. (UNIVAG MT) Um grupo de turistas saiu da cidade de Atenas (37º N; 23º E) em direção à cidade de 

Munique (48º N; 11º E). Em relação a Atenas, Munique está situada a 
a) Nordeste. 
b) Sudoeste. 
c) Norte-nordeste. 

d) Sudeste. 
e) Noroeste. 

 
05. (Uni-FaceF SP)  Observe um exemplo de produto cartográfico. 
 

POPULAÇÃO, 2010 

 
(www.worldmapper.org) 

É correto afirmar que a técnica utilizada no cartograma tem como objetivo 
a) demonstrar a dinâmica e a velocidade de transformação dos dados. 
b) proporcionar uma dificuldade analítica ao leitor acerca da orientação espacial dos dados. 

c) questionar o senso comum que diminui a importância dos países subdesenvolvidos nas representações 
cartográficas. 

d) valorizar a expressão subjetiva do cartógrafo ao romper com os diferentes tipos de projeções. 
e) oferecer a percepção imediata da proporção do fenômeno e do lugar onde ele ocorre. 

 
06. (IFRS)  Em relação aos movimentos da Terra é correto afirmar que 

a) as estações do ano são efeito do movimento de rotação do planeta. 

b) o movimento de rotação do planeta possibilita a ocorrência dos dias e das noites, além dos diferentes 
horários no planeta. 

c) devido à inclinação do eixo da Terra (23° 27’), todos os hemisférios (N e S) recebem a mesma 
quantidade de energia solar durante todos os meses do ano. 

d) o movimento de translação é responsável pela circulação dos ventos e das correntes marítimas. 

e) o sentido do movimento de translação do planeta é de oeste para leste, sendo responsável pelos 
diferentes horários do planeta. 

 



Exercícios Complementares 
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07. (UDESC SC) Na década de 1960, quando dois blocos politicamente antagônicos exerciam enorme controle 

e influência no mundo, qualquer inovação poderia contribuir para essa disputa liderada pela União Soviética 
e pelos Estados Unidos. Assim, essas duas superpotências investiram em pesquisas militares na busca de 
aperfeiçoamento dos meios de comunicação, sendo um dos fatores que contribuiu para o surgimento da 
internet.  
Assinale a alternativa que contém a anamorfose que melhor representa a distribuição de usuários de 
internet no mundo. 

 
a)

  
 

b)

  
 
c)

  
 

d)

  
 
e)

  
Fonte: worldmapper.org. Acessado em 23/10/2016  
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08. (ULBRA RS)  Analisando as figuras abaixo, podemos concluir que: 

 
I. Na figura a está representado o movimento de rotação da Terra em torno do Sol. 
II. A figura I mostra a posição da Terra quando é verão no hemisfério Norte. 
III. A figura II mostra os dois hemisférios iluminados igualmente. O dia exato desse fenômeno é chamado 

de equinócio. 
IV. A mudança das estações e a diferença de duração entre os dias e as noites são conseqüências do 

movimento de translação, como mostra a figura A. 
 
São corretas as afirmativas 
a) I, II e III. 
b) II e IV. 

c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) Todas estão corretas. 

 


