
 

 

Professor Brenner 
 
01. Sobre os fusos horários no Brasil e no mundo, assinale o que for correto. 

01. Os fusos horários são compostos pela divisão da circunferência terrestre, de 360º por 24 horas de cada 
dia, resultando em 15º cada um. 

02. Como o Brasil está inteiramente localizado no hemisfério ocidental da Terra, seus horários sempre são 
atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. 

04. Sempre a oeste, as horas diminuem, devido à rotação da Terra de leste para oeste. 
08. A Linha Internacional de Data coincide com o meridiano de Greenwich, na Inglaterra. 

 
02. Considere as coordenadas geográficas das cidades A (3 ˚S, 60 ˚W) e B (3 ˚S, 30 ˚E). Escolha a alternativa 

que apresenta a distância aproximada entre essas duas cidades, bem como o seu fuso horário em relação 
ao Tempo Médio de Greenwich (TMG), também conhecido por Hora de Greenwich. Considere que 1 
grau na região equatorial representa aproximadamente 111 km, e considere o fuso horário somente em 
relação aos meridianos.  
a) A distância aproximada entre as cidades é de 10.000 km, e a cidade B está 4 horas atrasada em 

relação ao horário de Greenwich.  
b) A distância aproximada entre as cidades é de 10.000 km, e a cidade B está 4 horas adiantada em 

relação ao horário de Greenwich.  
c) A distância aproximada entre as cidades é de 1.000 km, e a cidade B está 2 horas adiantada em 

relação ao horário de Greenwich. 
d) A distância aproximada entre as cidades é de 10.000 km, e a cidade A está 4 horas atrasada em 

relação ao horário de Greenwich.  
e) A distância aproximada entre as cidades é de 1.000 km, e a cidade B está 4 horas atrasada em relação 

ao horário de Greenwich.  
 
03. Dois amigos planejaram assistir à abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de 

junho de 2018 do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília), situado a 45° de longitude Oeste, 
às 16 horas, com destino ao Aeroporto de Heathrow (Londres), situado a 0° de longitude. O voo teve 
duração de 10 horas. Os dois amigos esperaram por três horas para partirem em direção ao Aeroporto 
Internacional Domodedovo (Moscou), situado a 60º de longitude Leste, e o segundo voo durou quatro 
horas.  

 
Com base nessas informações e considerando que o continente europeu adota, neste período do ano, o 
horário de verão, que adianta os relógios em uma hora, indique o dia e a hora em que os dois amigos 
chegaram ao Aeroporto Internacional Domodedovo em Moscou.  
a) 11 de junho, às 13 horas. 
b) 11 de junho, às 16 horas. 
c) 11 de junho, às 17 horas. 
d) 10 de junho, às 16 horas.  

 
04. 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 
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05. Observe a imagem a seguir: 
 

 
Disponível em: <http://planetadoalan.blogspot.com. br/2012/05/problema-de- 

fuso-horario.html>. Acesso em 7 ago. 2017. 
 

A interpretação do diálogo pode ser feita com auxílio dos conhecimentos geográficos referentes ao sistema 
mundial de fusos horários. Sendo assim, podemos afirmar que o diálogo desenvolvido na charge: 
a) Ironiza a situação com o fato de que o sistema de fusos horários se organiza de modo que apresenta 

horas e datas distintas num mesmo instante em diferentes partes do planeta. 
b) Refere-se ao fato de o sistema de fusos horários atual permitir que o mundo inteiro tenha um único 

horário no mesmo instante. 
c) Reacende o debate sobre necessidade de mudar o sistema atual, argumentando que a existência de 

países diferentes que possuem o mesmo fuso horário é inviável. 
d) Nega a ideia de que os fusos horários são uma necessidade surgida a partir da revolução industrial que 

acelerou a comunicação e os transportes em escala global. 
e) Compara os fusos horários atuais com o sistema adotado anteriormente, cujas horas eram mais 

adiantadas no oeste. 
 
06. 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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07. A Copa do Mundo de futebol 2018, organizada pela FIFA, será realizada na Rússia, país de dimensões 
continentais. Devido a sua grande extensão lesteoeste, a Rússia poderia ter 11 fusos horários, mas 
oficialmente possui apenas 9 zonas horárias. A final da Copa acontecerá no dia 15 de julho às 18:00h, hora 
local, no estádio Luzhniki, antigo estádio nacional Lênin, na cidade de Moscou, que está no fuso horário +3 
em relação ao meridiano de Greenwich. Em qual horário a partida que decidirá o campeão se iniciará 
na cidade de São Paulo? Caso o jogo acontecesse no mês de janeiro de 2018, qual seria o 
horário para o início do jogo final da Copa, em São Paulo? 

 
a) em julho – 12:00h; em janeiro – 13:00h 
b) em julho – 12:00h; em janeiro – 11:00h 
c) em julho – 15:00h; em janeiro – 14:00h 
d) em julho – 13:00h; em janeiro – 12:00h 

 
08. Fusos horários 
 

 
(Levon Boligian. Geografia espaço e vivência, 2011.) 

 
As horas fracionadas observadas no mapa são explicadas 
a) pela divisão político-administrativa dos países. 
b) pela curvatura geoide da Terra. 
c) pela escala grande utilizada. 
d) pelo interesse logístico dos blocos econômicos regionais. 
e) pelos acordos pós-Segunda Guerra Mundial. 

 
09. No encerramento da temporada regular 2015-2016 da liga americana de basquete, o ídolo do Los Angeles 

Lakers, Kobe Bryant, despediu-se das quadras numa partida diante do Utah Jazz. O jogo foi realizado na 
Califórnia, que fica no fuso horário 120º oeste, no dia 13.04.2016 às 19h30 (horário local). 

(http://sportv.globo.com. Adaptado.) 
 

Ciente de que os EUA utilizavam o horário de verão, a última atuação do atleta foi transmitida ao vivo às 
a) 22h30 do dia 13.04.2016 para o estado do Acre. 
b) 21h30 do dia 13.04.2016 para a capital do Amazonas. 
c) 00h30 do dia 14.04.2016 para o Distrito Federal. 
d) 23h30 do dia 13.04.2016 para a cidade de São Paulo. 
e) 01h30 do dia 14.04.2016 para o arquipélago Fernando de Noronha. 

 
10. Com base nas informações contidas no mapa sobre fusos horários, leia o enunciado e indique a alternativa 

correta. 

 
(Fonte: Disponível em: https://suportegeo-grafico77.bl ogspot.com.br/2017/03/fusos- 

horarios_ 79.html. Acesso em 18/02/2018) 
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Um voo fretado trouxe as equipes de Xadrez, Handebol e Vôlei do Instituto Federal de Mato Grosso, 
Campus Cuiabá, que participaram de um torneio internacional no Japão. O voo decolou de Tóquio (long. 

 135ºE) às 23h45 do dia 28 de fevereiro de 2016 com destino ao Aeroporto Internacional Marechal 

Rondon, Várzea Grande (long.  60ºW), sendo a duração do voo de 14 horas e 50 minutos (incluindo as 
escalas). Em qual dia e hora esse voo aterrissou no aeroporto supracitado, sendo o referido ano bissexto? 
 
a) Às 10h45 do dia 28/02. 
b) Às 10h45 do dia 29/02. 
c) À 1h35 do dia 28/02. 
d) À 1h35 do dia 29/02. 
e) À 1h35 do dia 01/03. 

 
11. Analise a imagem. 

Superfícies terrestres 

 
(IBGE. Atlas geográfico escolar, 2012.) 

 
A visão mais comum que temos da Terra, vista do espaço sideral, esconde sua forma e sua superfície 
irregulares. Dentre as superfícies terrestres observadas na imagem analisada, é correto afirmar que a 
superfície 
a) elipsoide representa a atual conformação da litosfera diante das forças endógenas que a modelam. 
b) geoide é um panorama futuro para as feições da superfície após longos anos de ação do intemperismo. 
c) topográfica indica as formas do relevo originalmente encontradas na formação do planeta. 
d) elipsoide é uma figura geométrica matematicamente definida que possibilita a realização de medições 

cartográficas. 
e) geoide é uma abstração artística que permite visualizar sem deformações a superfície terrestre. 

 
12. Um avião que voa de Belém para Manaus, cujas coordenadas geográficas são, respectivamente, (2º S, 48º 

W) e (3º S, 60º W), leva 2 horas de voo. Assumindo que o avião sai às 10h, a que horas local ele chegará 
a Manaus, e qual distância o avião terá percorrido no trecho entre Belém e Manaus?  
 
(Assumir raio da Terra = 6.300 km).  
a) Às 12h; distância de 1.320 km  
b) Às 11h; distância de 1.320 km  
c) Às 11h; distância de 2.000 km  
d) Às 9h; distância de 1.320 km  
e) Às 12h; distância de 2.000 km  

 
13. Observe o anúncio e a figura abaixo: 

“Vila Parque dos Ipês 
Vende-se terreno plano, medindo 200m². 
Frente voltada para o Sol no período da manhã. Fácil acesso. 
Tel: (0556)98334-4821”. 
 
Interessado no imóvel, o leitor vai até o endereço combinado e lá chegando observa um painel com a 
planta a seguir, onde estavam demarcados os terrenos ainda não vendidos: 
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Considerando as informações do anúncio, podemos considerar que o terreno disponível para venda é o: 
a) Terreno III, localizado à Rua das Quaresmeiras. 
b) Terreno I, localizado à Rua das Margaridas. 
c) Terreno V, localizado à Rua dos Ipês Amarelos. 
d) Terreno IV, localizado à Rua das Quaresmeiras. 
e) Terreno II, localizado à Rua das Flores. 

 
14. Observe o quadro abaixo. 

 
Fonte: <http://www.inf.ufrgs.br/~cabral/ NascerPorSolAno.html>. 

Acesso em: 18 set. 2017. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. 
Examinando os horários de nascer e pôr do Sol em Porto Alegre, constata-se que o dia aumenta em 
número de minutos. Isso acontecerá até o dia ........ , quando então começará a decrescer. 
a) 10 de fevereiro 
b) 21 de março 
c) 21 de junho 
d) 23 de setembro 
e) 21 de dezembro 

 
15. 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 

 
16. O eixo de inclinação e o movimento de translação do planeta Terra são responsáveis 

a) pela determinação de um meridiano central. 
b) pelo cálculo dos fusos horários. 
c) pela duração de um dia. 
d) pelo movimento de convecção do manto. 
e) pelas diferentes estações do ano. 

 
17. Observe na imagem as áreas da Terra que se encontravam iluminadas e na penumbra em determinado dia 

do ano. 
 

 
Adaptado de keyword-suggestions.com. 

 
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 
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18. No que se refere às estações do ano, sabe-se que seu início e sua duração são determinados pela relação 
entre os ângulos de incidência dos raios solares e as latitudes na Terra em um dado momento e período. 
Com base no enunciado, bem como em seus conhecimentos em Astronomia e Geografia, assinale a 
alternativa correta. 
a) Em ambos os hemisférios, a passagem de uma estação para outra é marcada pela incidência 

perpendicular dos raios solares por algum paralelo especial; 
b) Em ambos os hemisférios, a chegada do verão e do inverno é marcada por uma situação de Equinócio, 

ao passo que a primavera e o outono são marcados pelos Solstícios; 
c) No Hemisfério Sul, a chegada da primavera é marcada pela incidência perpendicular dos raios solares 

no Trópico de Câncer, enquanto no Norte, o outono marca a passagem do Sol pelo Trópico de 
Capricórnio; 

d) No Hemisfério Norte, a chegada da primavera é marcada pela passagem do Sol do Hemisfério Norte 
para o Hemisfério Sul. 

 
19. Observe a figura abaixo. 
 

 
Disponível em: www.alunos-online.com.br. Acesso em  

setembro de 2018.  
 

O planeta Terra faz dois movimentos principais (translação e rotação) em relação ao Sol. Esses 
movimentos estão representados na figura acima.  
 
Sobre esses movimentos, assinale a alternativa CORRETA.  
a) No dia 21 de dezembro, ocorre o equinócio de verão no Hemisfério Sul, e o de inverno, no Hemisfério 
Norte.  
b) O movimento de rotação é responsável pelos ciclos do dia e da noite.  
c) O movimento de translação é o responsável pelos ciclos do dia e da noite.  
d) O movimento de rotação é o responsável pela existência dos períodos de verão e de inverno.  
e) No dia 21 de junho, é solstício de inverno no Hemisfério Norte, e de verão, no Hemisfério Sul.  

 
20. No dia 21 de junho, tivemos o solstício de inverno no hemisfério sul. A NOAA (National Oceanic & 

Atmospheric Administration, órgão governamental dos EUA) publicou neste mês algumas mudanças 
climáticas percebidas em comparação a outros anos. Entre elas, a média global de temperatura neste mês 
foi 0,8ºC acima da média do século 20, a Europa teve seu segundo ano mais quente, já registrado em 108 
anos, e é junto com a África o continente mais quente.  

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/planeta-tem-2-ano- 
mais-quente-diz-noaa,a2c6f789d273a22c74ef600603eb48fb6kn7o65a.html,  

acessado em 30 de agosto de 2017.  
 

Sobre solstícios e equinócios, analise as proposições, e coloque (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
(   ) Durante o solstício de inverno no hemisfério sul, o sol estará incidindo perpendicularmente sobre o 

Trópico de Capricórnio.  
(   ) Durante o solstício de verão no hemisfério sul, a região polar que não recebe sol é o Círculo Polar 

Ártico.  
(   ) Durante os equinócios, dias e noites têm duração iguais.  
(   ) O equinócio marca as estações de outono e primavera no Brasil, sendo as datas no mês de março e 

setembro, respectivamente.  
(   ) O início do solstício de inverno marca a noite mais longa do ano.  

 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.  
a) F – V – V – V – V  
b) F – F – V – F – V  
c) V – F – F – V – V  
d) V – V – V – V – F  
e) F – V – F – F – V  
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GABARITO: 
 
01. 03 
 
02. d 
 
03. c 
 
04. d 
 
05. a 
 
06. e 
 
07. a 
 
08. a 
 

09. d 
 
10. d 
 
11. d 
 
12. b 
 
13. a 
 
14. e 
 
15. a 
 

 
 
 


