
 

 

TAREFA MÍNINA 01 – 7 ANO EFII 
PROF. SUELI VASCONCELOS 

 
01. (Unicentro PR) Um vôo saiu às 19 horas do dia 20/03 do aeroporto de Guarulhos – São Paulo/Brasil, 

localizado a 23°S e 46°W, com destino ao aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino – Roma/Itália, 
localizado a 41°N e 12°E. A duração do vôo direto é de 11 horas. Calcule o horário em que os passageiros 
chegaram a Roma (horário local) e assinale a alternativa correta. 
a) Às 09 horas do dia 21/03, pois Roma está 03 fusos horários adiantados em relação ao Brasil. 

b) Às 10 horas do dia 21/03, pois Roma está 04 fusos horários adiantados em relação ao Brasil. 
c) Às 06 horas do dia 21/03, pois Roma tem o mesmo fuso horário que o Brasil. 

d) Às 09 horas do dia 21/03, pois Roma está 03 fusos horários atrasados em relação ao Brasil. 
e) Às 10 horas do dia 21/03, pois Roma está 04 fusos horários atrasados em relação ao Brasil. 

 
02. (Unifenas MG) A Copa do Mundo 2018, sediada na Rússia, envolveu a rotina dos brasileiros quanto à 

diferença de fuso horário, tendo em vista a posição geográfica do território russo situado a leste do Brasil, 

gerando uma diferença de fuso horário de 6 horas em relação ao nosso país (horário de Brasília), tendo em 
vista a demarcação atual dos fusos horários brasileiros.  
Considerando a partida disputada entre Brasil e Sérvia no dia 27 de junho, no Otkrytie Arena (ou Spartak 
Stadium), na cidade de Moscou, iniciada às 21 horas (horário local), os torcedores residentes em Rio 
Branco (AC) estariam assistindo ao evento no mesmo momento em que ele ocorreu às  
a) 16 horas.  
b) 15 horas.  

c) 14 horas.  
d) 13 horas.  
e) 12 horas. 

 
03. (UTFPR)   A partir do planisfério abaixo, analise as afirmações que seguem: 

 

 
 
I. Em relação ao Brasil o local mais distante seguindo na direção oeste situa-se na Oceania. 
II. As coordenadas geográficas do encontro da linha do Equador com o meridiano de Greenwich apontam 

para a parte mais central do continente africano. 
III. A cidade de Quito no Equador encontra – se no hemisfério ocidental da Terra, onde o nascer do Sol 

ocorre depois da cidade de Pequim na China. 
IV. A partir da cidade brasileira de Natal, Luanda, na África, está a leste, enquanto Camberra, na Austrália, 

tem a hora mais adiantada. 
Está(ão) correta(s) apenas: 
a) I e III.   b) I e IV.   c) II.   d) II e IV.   e) III e IV. 
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04. (IFPR) Em relação à localização geográfica do Brasil somente podemos afirmar que: 

a) a sua posição em relação ao Trópico de Capricórnio produz as suas características climáticas principais. 
b) em relação ao continente antártico o Brasil situa-se mais a leste e ao sul, mas não sofre influências 

marítimas dele. 
c) observando o país em um planisfério, localiza-se totalmente ao norte do Trópico de Câncer e do 

Equador. 
d) a linha do Equador corta o Brasil praticamente ao meio, o que causa o domínio dos climas tropicais e 

úmidos. 
e) o país possui climas úmidos em toda extensão do seu território, com ausência de áreas com carência 

hídrica. 
 
05. (INTA Inst. Superior de Tecn. Aplicada CE)    Com base nos conhecimentos sobre os diferentes tipos 

climáticos do Brasil, é correto afirmar: 
a) O tropical de altitude encontra-se nas partes mais elevadas do Planalto Central. 

b) O tropical úmido se estende por todo o interior cearense, com chuvas mais intensas no verão. 
c) O tropical semiúmido domina nos Estados do Pará e do Mato-Grosso, onde a temperatura média não 

ultrapassa 20ºC. 
d) O equatorial superúmido situa-se na Região Norte, e o índice pluviométrico atinge 3000mm. 
e) O subtropical úmido corresponde aos espaços brasileiros situados entre o Trópico de Capricórnio e o 

paralelo 10º Lat S. 
 

 


