
 

 

 
COLEGIO OLIMPO 7ano EFII 

Prof. Sueli Vasconcelos 
 
01. (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. 

 
02. (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. 
 

03. (UFPI) No Brasil existem, legalmente, quatro fusos horários, conforme indica a figura abaixo.  
 

 
 

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 

 
04. (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. 
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05. (UCS RS) Um grupo de geógrafos, em setembro de 1998, partiu do Rio Grande do Sul em direção a 
Roraima para visitar o Monte Caburaí. Considerando a diferença horária entre os dois estados e o tempo de 
dez horas de viagem, os geógrafos, para chegar a Roraima às 17 horas, deveriam ter partido de Porto 
Alegre às: 
a) 3 horas. 
b) 5 horas. 
c) 7 horas. 
d) 8 horas. 
e) 9 horas. 

 
 


