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1. (Ufsc 2019) Leia o texto, observe a imagem e analise as informações que ela apresenta.  

 

A determinação da posição absoluta prescinde de qualquer ponto de referência particular. Desde a Antiguidade, os 

gregos imaginaram um sistema universal de referência. Dicearco (350-290 a.C.), um discípulo de Aristóteles, foi o 

precursor do sistema de coordenadas geográficas.  
MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2005, p. 36. 

 

 

 

Sobre o tema proposto, é correto afirmar que:  

01) os meridianos são círculos imaginários da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo de rotação, ou eixo polar; os 

meridianos são horizontais e equidistantes.    

02) o meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em dois hemisférios: o Leste ou Ocidental e o Oeste ou Oriental.    

04) o Equador, principal paralelo, divide o globo terrestre em dois hemisférios: o Norte ou Setentrional e o Sul ou 

Meridional.    

08) as coordenadas geográficas estabelecem a posição ou a localização de qualquer ponto contido em um mapa.    

16) no Brasil, o Trópico de Capricórnio (23 27'S)  passa pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo; ele 

determina a subtropicalidade na Região Sul do Brasil e estabelece as características climáticas do estado de Santa 

Catarina.    

32) o Brasil é um país predominantemente tropical e com a maior parte do seu território no hemisfério Setentrional.    

64) Santa Catarina é um estado localizado em área temperada, cujos reflexos aparecem no clima subtropical.    
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2. (ifsul 2019) “[...] ‘corta’ o território brasileiro na proximidade norte da cidade de São Paulo, além de atravessar a 

porção norte do estado do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul”.  
ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. Expedições Geográficas (6º ano). São Paulo: Moderna, 2015. p. 34  

 

 

A qual paralelo principal o texto faz referência?  

a) Linha do Equador.     

b) Trópico de Câncer.     

c) Círculo Polar Ártico.     

d) Trópico de Capricórnio.     

  

3. (cp2 2019) Observe a imagem a seguir: 

 

 
 

 

 

Um grupo de pesquisa planejou um trabalho de campo para estudar as paisagens do Brasil. O local da partida foi a cidade 

de Porto Alegre (RS) e o destino, a cidade de Macapá (AP). Durante a viagem, o professor de Geografia utilizou a 

sinalização das rodovias para fazer algumas considerações sobre coordenadas geográficas. 

 

 

 

O professor comentou corretamente que  

 

a) a latitude aumentará devido à distância em graus ao meridiano de Greenwich.    

b) o Trópico de Capricórnio é um meridiano utilizado para calcular as longitudes.    

c) o Trópico de Capricórnio está localizado ao norte do paralelo zero grau (0 ).     

d) a latitude diminuirá durante o itinerário em direção à linha do Equador.    
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4. (ifce 2019) As Coordenadas Geográficas são compostas de linhas imaginárias no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste que 

possibilitam um processo de localização. Observando o planisfério a seguir, é correto afirmar-se que 

 

  

 

 

 

a) a localização geográfica do ponto 1 refere-se à América do Sul, exatamente na porção central do continente.     

b) o ponto 4 encontra-se no hemisfério meridional e oriental com latitude 180  sul e longitude 60  leste.    

c) o ponto 3 pode ser considerado o ponto mais setentrional apresentado no planisfério.     

d) o ponto 5 está localizado no hemisfério meridional e ocidental na latitude 60  sul e na longitude 180  leste.     

e) o ponto 2 encontra-se no hemisfério setentrional e ocidental na latitude 30  norte e longitude  

120  oeste.    
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5. (cftmg 2019) Analise o mapa do Colar Metropolitano de Belo Horizonte a seguir. 

 

 

 

Sobre essa representação cartográfica, afirma-se que: 

 

I. Os municípios de Ribeirão das Neves e de Nova Lima se localizam, respectivamente, à Noroeste e Sudeste de Belo 

Horizonte. 

II. A escala numérica aproximada do mapa é de 1:15.000.  

III. O deslocamento de Itabirito para Sete Lagoas acarreta um incremento longitudinal e uma redução latitudinal. 

IV. A adoção de graduações de uma mesma cor é ideal para a diferenciação desses municípios, por se tratar de um mapa 

político-administrativo. 
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Estão corretas apenas as afirmativas  

a) I e II.    

b) I e III.     

c) II e IV.     

d) III e IV.     

  

6. (Enem 2019)   

 

 

A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do(a):  

a) Albedo dos corpos físicos.    

b) Profundidade do lençol freático.     

c) Campo de magnetismo terrestre.     

d) Qualidade dos recursos minerais.     

e) Movimento de translação planetária.    

  

7. (ifsul 2019) “[...] Você é um ser vivo – disse eu. – Neste momento você está em Delfos, uma cidadezinha da Terra, que 

é um planeta vivo girando ao redor de uma estrela na Via Láctea. E para completar uma órbita ao redor dessa estrela, 

esse planeta precisa de trezentos e sessenta e cinco dias.”  
GAARDER, Jostein. O dia do Curinga. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 219  

 

 

A qual movimento do planeta Terra o fragmento de texto faz referência?   

a) Rotação.     

b) Nutação.     

c) Precessão.     

d) Translação.     
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8. (Ufjf-2019) Observe as figuras: 

 

 

 

 

 

 

A quantidade de radiação solar incidente afeta  

a) as estações do ano.     

b) o eclipse solar.     

c) o movimento de translação.     

d) o movimento de rotação.     

e) o efeito estufa.     
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9. (Uerj 2019) Avião levantou voo em 2018 e aterrou em 2017  

 

Um avião das linhas aéreas do Havaí fez uma espécie de viagem ao passado, ao sair da Nova Zelândia quando já passava 

da meia-noite de 1º de janeiro e chegar ao Havaí quando ainda era manhã de 31 de dezembro. Tudo se explica com o 

sistema de fusos horários do globo.  

Adaptado de sicnoticias.sapo.pt, 01/01/2018. 

 

 

A “viagem ao passado” relatada na reportagem é explicada pelo percurso do avião, que fez necessariamente a seguinte 

trajetória:   

a) do hemisfério sul para o hemisfério norte     

b) do hemisfério norte para o hemisfério sul     

c) do hemisfério oeste para o hemisfério leste     

d) do hemisfério leste para o hemisfério oeste    

  

10. (Ufrgs 2019) Considere as afirmações abaixo, sobre as variações no ângulo de incidência da luz solar e na duração 

do dia nos diferentes hemisférios, conforme a latitude ao longo do ano. 

 

I. O solstício de verão no Hemisfério Sul corresponde ao dia mais longo do ano devido à maior duração da exposição 

solar. Nessa data, há insolação durante 24 horas nas latitudes ao sul do Círculo Polar Antártico. 

II. A duração do inverno em Porto Alegre se altera a cada ano, pois o ângulo solar é diferente no solstício de inverno no 

Hemisfério Sul e no solstício de inverno no Hemisfério Norte. 

III. A duração do dia e da noite, nas datas dos solstícios, é exatamente igual em Porto Alegre. A duração da exposição 

solar ao norte do Círculo Polar Ártico, no solstício de verão no Hemisfério Norte, e ao sul do Círculo Polar Antártico, no 

solstício de verão no Hemisfério Sul, é maior do que a recebida no Equador no Equinócio. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.     

b) Apenas II.     

c) Apenas III.     

d) Apenas I e II.     

e) I, II e III.     

  

11. (Enem 2019) 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  
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a) continentalidade.    

b) maritimidade.     

c) longitude.     

d) latitude.     

e) altitude.     

  

12. (Ufrgs 2019) Um homem sai da sua casa e caminha 50  metros na direção norte. Vira à esquerda e caminha 20  

metros. Vira 45  à esquerda novamente e caminha mais 17  metros. Ao parar, ele olha para trás. Para que direção esse 

homem está olhando?  

a) Norte.     

b) Noroeste.     

c) Nordeste.     

d) Sul.     

e) Sudoeste.     

  

13. (Ufrgs 2019)  Um avião partiu de Los Angeles (EUA), coordenadas geográficas 34 N;  118 O,  para Tóquio (Japão), 

sobrevoando o oceano Pacífico. Precisará parar para reabastecer durante o voo. 

 

Assinale a alternativa que indica as coordenadas geográficas aproximadas de um local possível para o reabastecimento.  

a) 20 N; 155 O      

b) 28 N; 16 O      

c) 51 S; 59 O      

d) 23 S; 45 L      

e) 60 N; 60 L      

  

14. (Ufjf-2019) Considerando as referências espaciais esboçadas na figura abaixo, é possível afirmar que: 

 

  

 

 

a) O quadrante A está nos hemisférios setentrional e oriental.     

b) O quadrante B está nos hemisférios meridional e ocidental.     

c) O quadrante C está nos hemisférios setentrional e ocidental.     

d) O quadrante D está nos hemisférios meridional e oriental.     

e) O quadrante E está nos hemisférios setentrional e meridional.     



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 15. (Fuvest 2020) Um vídeo do astrônomo Carl Sagan em seu programa dos anos 1980, Cosmos, conta a história de 

Eratóstenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera (geoide). Para fazer 

isso, Eratóstenes observou a sombra de duas colunas no solstício de verão; uma coluna foi colocada em Alexandria e 

outra em Siena (atualmente Assuan), ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio dia, o Sol ficava em seu ponto 

mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan 

explica então que, se a Terra fosse plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas como o planeta é 

esférico, o sombreamento varia. 

 

Disponível em https://revistagalileu.globo.com/. Adaptado. 2019. 

 

 

 

A esfericidade do Planeta Terra demonstrada por Eratóstenes e relembrada por Carl Sagan explica, em conjunto com 

outros fatores,  

 

a) a ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o inverno e de dias 

mais curtos e com menor insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o verão.     

b) a ocorrência das estações do ano, sendo que, no Hemisfério Norte, há o solstício de verão em dezembro e, no 

Hemisfério Sul, o solstício de inverno em junho.     

c) a existência de zonas climáticas, em razão das variações de altitude que intensificam a radiação solar nos polos Norte 

e Sul.     

d) a ocorrência das estações do ano, que caracterizam o Equinócio de primavera no Hemisfério Sul em março e o 

Equinócio de outono no Hemisfério Norte em setembro.    

e) a existência de zonas climáticas, em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando 

comparada à incidência nos polos.     
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16. (Espcex (Aman) 2020) Recentemente o governo brasileiro resolveu abolir o “horário de verão”, uma medida que 

tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebe mais 

luminosidade natural ao longo do dia. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, dependendo da 

latitude e da estação do ano. O gráfico abaixo apresenta a duração média de luminosidade natural em três localidades 

(I, II e III) ao longo de um período do ano. 

 

 

 

Considerando as características geográficas do território brasileiro, é possível concluir que as localidades I, II e III podem 

representar, respectivamente, a variação da luminosidade natural das seguintes cidades:  

 

a) Porto Alegre, Brasília e Recife.     

b) Curitiba, Belém e Salvador.     

c) São Paulo, Florianópolis e Manaus.    

d) Cuiabá, Campo Grande e Rio de Janeiro.    

e) Palmas, Natal e Belo Horizonte.    

  

17. (Unicamp 2020) As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre 

ou um mapa. Através da interseção de um meridiano com um paralelo, podemos localizar cada ponto da superfície da 

Terra. Como a Terra apresenta uma superfície quase esférica, é possível determinar dois pontos diametralmente 

opostos, denominados antípodas. Apenas algumas cidades brasileiras têm uma cidade antípoda, como Coari (AM) e 

Pontes e Lacerda (MT). Assinale a alternativa que indica duas cidades antípodas.  

 

a) Pontes e Lacerda (Brasil) – 15  latitude S e 60  longitude W; Candelária (Filipinas) – 15  latitude N e 60  longitude 

E.    

b) Coari (Brasil) – 4  latitude S e 63  longitude W; Temon (Malásia) – 4  latitude N e 63  longitude E.    

c) Coari (Brasil) – 4  latitude S e 63  longitude W; Temon (Malásia) – 4  latitude N e 117  longitude E.    

d) Pontes e Lacerda (Brasil) – 15  latitude S e 60  longitude W; Candelária (Filipinas) – 75  latitude N e 120  longitude 

E.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 04 + 08 + 64 = 76. 
 
As afirmativas corretas são: [04], porque o Equador divide o globo em hemisférios norte e sul; [08], porque por meio do cálculo da 
latitude e longitude, as coordenadas geográficas permitem estabelecer a localização de qualquer ponto da superfície da Terra; [64], 
porque situada abaixo do Tropico de Capricórnio, Santa Catarina encontra-se na zona temperada. 
As afirmativas incorretas são: [01], porque os meridianos são linhas imaginárias verticais; [02], porque o Meridiano de Greenwich 
divide a Terra em hemisfério Leste ou Oriental e Oeste ou Ocidental; [16], porque Santa Catarina não é cortado pelo Trópico de 
Capricórnio; [32], porque a maior parte das terras do país estão inseridas no hemisfério sul.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
A afirmativa correta é [D], porque o Trópico de Capricórnio – 23°S corta as localidades citadas. As afirmativas incorretas são: [A], 
porque a Linha do Equador corta o norte do Brasil; [B] e [C], porque os paralelos citados não cortam o Brasil.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador 
e, portanto, ao se deslocar do Trópico de Capricórnio em direção a Linha do Equador, a distância diminuirá. As alternativas incorretas 
são: [A], porque a latitude diminuirá; [B], porque o Trópico é um paralelo; [C], porque o Trópico de Capricórnio está localizado ao 
sul da linha do Equador.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E] 
 
O ponto 2 localiza-se no hemisfério setentrional (norte ou boreal) e ocidental (oeste). As coordenadas geográficas são fundamentais 
para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre, no caso do ponto 2 são: 30° latitude norte e 120° longitude oeste.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
Os itens incorretos são [II] (a escala numérica do mapa é menor, o mapa apresenta generalização, uma vez que corresponde a uma 

região metropolitana; na hipótese de 1cm  na escala gráfica seja equivalente a 15 km  ou 1.500.000 cm, , portanto, a escala 

numérica seria aproximadamente 1: 1.500.000)  e [IV] (para diferenciar municípios o ideal é usar cores aleatórias, a utilização de 

uma gradação de cores é correta apenas para representar a intensidade de um fenômeno geográfico físico, social ou econômico).   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
A alternativa correta é [A], porque a figura retrata o processo de sensoriamento remoto que “lê” a quantidade de energia refletida 
pelos objetos na superfície e, portanto, a geração de sua imagem depende da variação dessa energia refletida, o que é denominado 
de albedo. 
As alternativas seguintes são incorretas porque não correspondem ao processo de funcionamento do sensoriamento remoto.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
A afirmativa correta é [D], porque o texto descreve o movimento da Terra ao redor do sol, denominado translação. As afirmativas 
incorretas são: [A], porque rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de seu próprio eixo; [B], porque nutação é uma oscilação 
periódica do eixo da Terra; [C], porque precessão é o deslocamento circular em torno do eixo de sua eclíptica.   
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Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
As estações do ano são resultado da combinação entre o movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra em 23 .  Na 

representação, a radiação solar encontra-se na perpendicular ao Trópico de Câncer, portanto, trata-se do solstício de verão no 
hemisfério norte. No hemisfério sul é solstício de inverno, visto que a radiação solar apresenta disposição mais oblíqua em relação 
à superfície.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque, ao atravessar a Linha Internacional de Data (LID) de leste para oeste, um dia será retrocedido 
no calendário. 
As alternativas incorretas são: [A] e [B], porque os fusos horários usam meridianos e não paralelos; [C], porque de oeste para leste, 
a LID acrescenta um dia no calendário.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
O sostício corresponde a uma distribuição desigual de radicação entre os hemisférios. No solstício de verão do hemisfério sul, a 
radiação solar estará na perpendicular em relação ao Trópico de Capricórnio. Entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, ocorrerá 
iluminação durante 24 horas.   
 
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
A alternativa correta é [D], porque em razão da inclinação do eixo da Terra, as áreas de altas latitudes sofrem máxima variação de 
luminosidade nos solstícios de verão e inverno, resultando, dessa forma, em longas noites no inverno. As alternativas incorretas 
são: [A] e [B], porque maritimidade e continentalidade são reguladores térmicos e não de variação da incidência solar; [C], porque 
longitude é usada para cálculo de fuso horário; [E], porque altitude é um fator que não define a variação da incidência solar.   
 
 
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Conforme o texto, um homem caminha 50  metros para o norte, vira à esquerda (direção oeste) e caminha 20  metros. Vira 45  à 

esquerda (direção sudoeste) e caminha 17  metros. Ao parar, ele olha para trás, portanto, na direção do ponto colateral nordeste.   
 
 
 
 
 
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Uma aeronave que parte de Los Angeles (Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos) com coordenadas geográficas de 34  Latitude 

Norte e 118  Longitude Oeste em direção à Tóquio (capital do Japão, leste da Ásia) deverá abastecer numa localidade intermediária, 

portanto, localizada à 20  Latitude Norte e 155  Longitude Oeste Oeste (região aproximada demarcada no gráfico abaixo). 
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Resposta da questão 14: 
 [B] 
 
Conforme o sistema de coordenadas geográficas, quadrante B está nos hemisférios meridional, sul ou austral (latitude aumenta no 
sentido sul; 15  e 20  de latitude sul) e ocidental ou oeste (longitude aumenta no sentido oeste; entre 50  e 45  de longitude 

oeste).   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 
A esfericidade da Terra provoca efeitos climáticos fundamentais. Na Zona Intertropical, a radiação solar apresenta uma incidência 
mais intensa, possibilitando temperaturas mais elevadas. Nas Zonas Temperadas e Polares, a radiação solar atravessa uma porção 
maior de atmosfera, de maneira mais oblíqua, assim as temperaturas são mais baixas.   
 
Resposta da questão 16: 
 [A] 
 
As localidades são: [I] (Porto Alegre), [II] (Brasília) e [III] (Recife). Quanto maior a latitude (Porto Alegre), maior a duração do período 
de luminosidade durante o verão. Quanto menor a latitude (Recife), menor a duração do período com luminosidade no verão. Assim, 
a aplicação do horário de verão no Brasil ocorria apenas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A finalidade do horário de verão 
era reduzir o consumo de energia nos horários de maior demanda com o objetivo de prevenir apagões.   
 
Resposta da questão 17: 
 [C] 
 
A antípoda é a oposição diametral de um ponto que é encontrada na latitude com a inversão do hemisfério, e na longitude com a 

somatória de 180 .  Dessa forma, a alternativa [C] é correta porque Coari e Temon situam-se a 4  de latitude S e N e, 63  de 

longitude W  que somadas a 117  de longitude E  resultará em 180 .  

As alternativas seguintes são incorretas porque não correspondem corretamente ao cálculo da antípoda.   
 
 

 
Bons estudos! 

Abração do Profão! 
 


