
 

 

Professor Sueli 
 
01. (ENEM) Os moradores de Utqiagvik passaram dois meses quase totalmente na escuridão 

Os habitantes desta pequena cidade no Alasca — o estado dos Estados Unidos mais ao norte — já estão 
acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil 
habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 
23 de janeiro de 2019, às 13 h 04 min (horário local). 
Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 16 maio 2019 (adaptado). 
O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada 
pela 
a) continentalidade. 
b) maritimidade. 
c) longitude. 
d) latitude. 
e) altitude. 

 
02.  (FGV)    

 
(www.embrapa.br. Adaptado) 

 
Um avião se desloca da cidade de Goiânia (GO) para a cidade de Cuiabá (MT) às vésperas do Natal, às 
14:00 horas. Durante a viagem, a aeronave receberá mais intensamente os raios solares: 
a) na frente e à direita. 
b) na traseira. 
c) na traseira e à direita. 
d) na frente e à esquerda. 
e) na traseira e à esquerda. 

 
03. (UERJ)   Observe na imagem as áreas da Terra que se encontravam iluminadas e na penumbra em 

determinado dia do ano. 

 
Adaptado de keyword-suggestions.com. 
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Considerando a imagem e a dinâmica do movimento de rotação da Terra, a cidade em que irá amanhecer 
primeiro é: 
a) Berlim 
b) Seattle 
c) Sydney 
d) Moscou 
e) Brasil 

 
04. (UEG GO) Durante a trajetória da Terra em torno do Sol, só há duas ocasiões em que os dois hemisférios 

são igualmente iluminados pela energia solar. Esse período do ano é conhecido como 
a) equinócio 
b) solstício 
c) afélio 
d) periélio 
e) veranico 

 
05. (USF SP) “Melhor do que uma Veneza tropical, pois, assim que descia, a maré deixava as ruas limpas e 

brancas de sal. Em marés de sizígia, mais fortes, e normalmente perto da Páscoa, algumas vezes 
chegávamos navegando até a igreja Matriz, quase contornando a praça principal. A comunhão com o mar 
em Paraty faz parte de sua história e é evidente em sua arquitetura, no traçado urbanístico e na própria 
cultura local.”  

(Klink, Amyr. Cem dias entre o céu e o mar. São Paulo, Companhia  
das Letras, 2005. p. 92).  

 
Na representação a seguir visualizam-se as fases da Lua em um mês de abril. Pela leitura do texto, pode-
se afirmar que os dias possíveis para a aventura descrita são 

 

 
a) 20 e 22.  
b) 07 e 21.  
c) 15 e 30.  
d) 06 e 08.  
e) 05 e 23. 

 
06. (USF SP) Na noite do dia 21 de agosto, após a entrega das últimas medalhas de ouro — vôlei masculino, 

para o Brasil, e basquete masculino, para os Estados Unidos —, aconteceu a cerimônia oficial de 
encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. Quem roubou a cena foi o personagem Super Mario: um 
tradicional cano foi posicionado em Tóquio, cavando um túnel até o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio de 
Janeiro, Super Mario estava representado pelo Primeiro-ministro japonês. A brincadeira de cavar um túnel 
no Japão e sair no Brasil está no imaginário de muitos brasileiros e tem algum embasamento geográfico, 
pois 
a) Tóquio apresenta as mesmas coordenadas geográficas do Rio de Janeiro, porém no hemisfério norte. 
b) o Japão situa-se próximo à Linha Internacional da Data (LID), local situado a 90º de longitude do 

território brasileiro. 
c) Tóquio situa-se no hemisfério Meridional e Oriental, enquanto o Rio de Janeiro, no Setentrional e 

Ocidental. 
d) Tóquio situa-se na mesma latitude que o Rio de Janeiro, porém com diferença de longitude de 180º. 
e) o Japão se caracteriza como antípoda do Brasil, pois se situa a aproximadamente 180º de longitude de 

nosso país. 
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08. (Unicentro PR) Um vôo saiu às 19 horas do dia 20/03 do aeroporto de Guarulhos – São Paulo/Brasil, 
localizado a 23° 25' 55" S, e 46° 28' 10" W, com destino ao aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino – 
Roma/Itália, localizado a 41° 48´1´´ N e 12° 14´20´´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. 

 


