
 

 

 
TAREFA MINIMA – COLEGIO OLIMPO 1EM 

Prof. Sueli Vasconcelos 
 
01. (UNEMAT MT) Um turista deslocou-se da cidade de São Paulo-SP com destino a Cuiabá-MT. Já na capital 

mato-grossense, observou duas alterações de cunho geográfico importantes: a primeira, relativa às 
circunstâncias climáticas, e a segunda, referente ao fuso horário, que este teve que ajustar no seu relógio. 

 
Com base no texto, analise as afirmativas. 
I. Na cidade de São Paulo predomina o clima tropical de altitude e, em Cuiabá, o clima subtropical. 
II. O turista paulista teve de atrasar o relógio, uma vez que o horário se atrasa em 01 hora a cada 15º 

em direção ao oeste. 
III. O turista saiu de um local com domínio de clima subtropical e, ao chegar à capital de Mato Grosso, 

teve de atrasar o relógio, uma vez que Cuiabá localiza-se a leste de São Paulo. 
IV. O turista saiu de um local com domínio de clima semiárido e, ao chegar, teve de adiantar o relógio, 

uma vez que a capital de Mato Grosso localiza-se a oeste de São Paulo. 
V. O turista saiu de um local com domínio de clima tropical de altitude e, ao chegar, teve de atrasar o 

relógio, uma vez que a capital de Mato Grosso localiza-se a oeste de São Paulo. 
 

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmativa(s) correta (s). 
a) II 
b) II e III 
c) IV e V 
d) II e V 
e) III e IV 

 
02. (PUC RS) Considere a tabela e as afirmativas. 
 

Eº62Nº55D
Eº18Nº55C
Wº31Sº20B
Eº13Sº20A

LongitudeLatitudeCidade

 

 
Com relação às informações dadas na tabela, afirma-se: 
I. A distância no sentido longitudinal, em quilômetros, entre as cidades A e B é maior que a distância no 

sentido longitudinal, em quilômetros, entre as cidades C e D. 
II. Entre as cidades A e B há uma diferença horária de 7 horas. 
III. As cidades C e D estão situadas no mesmo fuso horário. 
IV. A sombra de uma pessoa que esteja na cidade B no dia 21 de junho, ao meio-dia, horário solar, será 

projetada para o Sul. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 
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03. (Mackenzie SP) Em uma cidade localizada no terceiro fuso horário brasileiro, quando os relógios 
marcavam 23 horas do dia 02 de fevereiro, horário de verão, em outra cidade, localizada a 15º ocidental do 
Meridiano de Greenwich, estávamos 

a) às 21 horas do dia 02 de fevereiro. 
b) às 20 horas do dia 02 de fevereiro. 
c) à 1 hora do dia 03 de fevereiro. 
d) às 2 horas do dia 03 de fevereiro. 
e) às 3 horas do dia 03 de fevereiro. 

 
04. (PUC RS) Considerando-se a longitude de Porto Alegre como 51° Oeste e a latitude como 30° Sul, é 

correto concluir que: 
a) a hora solar desta cidade está, aproximadamente, 30 minutos mais atrasada que a hora solar de Rio 

Branco, estado do Acre. 
b) a distância latitudinal entre Porto Alegre e uma outra cidade, localizada a 60° Norte, é de 30°. 
c) a hora legal de Porto Alegre está adiantada em 1 hora com relação à hora legal da ilha de Fernando de 

Noronha. 
d) por estar a 30° de latitude Sul, Porto Alegre só terá o Sol no zênite nos dias 23 de setembro e 21 de 

março. 
e) quando em Porto Alegre a hora solar for comparada com a hora oficial, a hora marcada pelos relógios 

estará mais adiantada que a hora solar. 
 
05. (PUC RS) A hora de uma cidade localizada a 21º Oeste e 20º Sul é de 13 horas no horário de verão. Que 

horas marcariam os relógios dessa mesma cidade se fossem acertados pelo Sol, hora verdadeira, 
desconsiderando o horário de verão? 
a) 11 horas e 36 minutos 
b) 13 horas e 29 minutos 
c) 14 horas 
d) 12 horas e 36 minutos 
e) 12 horas 

 
06. (UFJF MG) Se viajarmos em direção ao Ocidente, estamos correndo contra o tempo. Saímos tarde e 

chegamos mais cedo. Por isso, adotou-se a Linha Internacional de Mudança de Data. Se ela é cruzada de 
Leste para Oeste, o momento é o dia seguinte. Marque a alternativa que apresenta onde se situa a Linha 
Internacional de Mudança de Data: 
a) a 90º de Longitude Oeste; 
b) a 180º de Longitude; 
c) a 90º de Longitude Leste; 
d) a 360º de Longitude; 
c) no Meridiano de Greenwich. 

 
07. (UFPI) No Brasil existem, legalmente, quatro fusos horários, conforme indica a figura abaixo.  
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Interpretado-se as informações nela expostas, é verdadeiro afirmar que: 
a) Os horários legais correspondem aos mesmos estabelecidos pelos meridianos. 
b) O Estado do Acre possui duas horas a menos que o horário do Estado do Maranhão. 
c) Cada fuso horário corresponde, na figura, a 36º. 
d) Os horários do Nordeste correspondem aos mesmos das ilhas oceânicas de Trindade e Fernando de 

Noronha. 
e) O meridiano de Greewich situa-se a oeste do Estado do Acre 

 
08. (UFC CE) Sobre o sistema de fusos horários, é verdadeiro afirmar que eles são 24, cada um deles: 

a) equivalendo a 150 de longitude. 
b) equivalendo a 100 de longitude. 
c) correspondendo a 100 de latitude. 
d) correspondendo a 150 de latitude. 
e) estabelecido segundo a linha do Equador. 

 
 
 


