
 

 

Tarefa Mínima 06 – 7º Ano – Geografia 

Prof. Sueli 
 
Resolver os exercícios abaixo: 
 
01. (PUC RS) Três viajantes (A, B e C) saíram de Londres às 20 horas (hora local de Londres) do dia 12 de 

janeiro, com destino a São Paulo (A), Salvador (B) e Cuiabá (C). Considerando que no Brasil estava 
ocorrendo o horário de verão, e que a viagem demorou 12 (A), 14 (B) e 16 (C) horas, é correto concluir 

que o horário e o dia de chegada foram, respectivamente, 
a) 7h – dia 13; 6h – dia 13; 8h – dia 13 

b) 8h – dia 12; 8h – dia 12; 8h – dia 12 
c) 6h – dia 13; 7h – dia 13; 9h – dia 13 
d) 8h – dia 13; 6h – dia 12; 9h – dia 12 
e) 6h – dia 13; 7h – dia 13; 8h – dia 13 

 
02. (UEG GO) Identifique no mapa-múndi abaixo a cidade que atenda às seguintes condições: 

 
- diferença de horário em relação a Greenwich: - 5 horas 
- meses mais frios do ano: dezembro e janeiro 
- distância em relação ao Rio de Janeiro: cerca de 9.000km 
 

 
LUCCI, E. A. et al. Território e sociedade: o mundo globalizado: Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2005. p.26. 

 
A cidade referida é: 
a) Cidade do Cabo 
b) Nova York 
c) Moscou 

d) Tóquio 
 
03. (IFGO) Uma pessoa está em Brasília localizado a 45ºW, comunicando-se com outra pessoa a uma 

localização de 30ºE. Assinale a opção que indica a diferença de horas existente entre as localidades. 
a) 5 horas 
b) 1 hora 

c) 4 horas 
d) 2 horas 

e) 3 horas 
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04. (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 

 
05. (UFOP MG) Observe a figura: 
 

 
 
Sobre os fusos horários do Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) a hora legal no Brasil é a hora de Brasília e as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
encontram-se na mesma hora em relação à capital do país. 

b) as ilhas oceânicas brasileiras possuem fuso horário de mais uma hora em relação à Brasília e menos 
duas horas em relação a Greenwich. 

c) O Acre e extremo oeste do Amazonas encontram-se no primeiro fuso horário brasileiro. 
d) O fuso horário do Brasil, que determina a hora oficial do país, corresponde ao segundo fuso brasileiro. 
e) O primeiro fuso horário do Brasil corresponde ao segundo fuso a oeste do Greenwich. 


