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03. Alternativa corretas: 02, 08 

Resolução: 
A referência para padronizar os fusos horários mundiais foi o Meridiano de Greenwich. Sendo assim, o 
sistema de fusos horários é realizado por meio do GMT (Tempo Médio de Greenwich). E de fato a LID 
(Linha Internacional da Data) é a referência de mudança de data. Ao ultrapassar essa linha para o leste é 
um dia anterior, e opostamente é um dia subsequente. 

 
04. Letra E: 21 horas 

Resolução: 
Brasil: 45 W         Alemanha: 15 E 
A diferença de horas entre o Brasil e a Alemanha é de 4 horas, pois 60° equivale a 4 horas. Somamos às 
16 horas do início da transmissão do jogo no Brasil com 4horas. Como na Alemanha estava no horário de 
verão deve acrescentar mais 1 hora. 
16h + 4h + 1h: 21 horas (horário que o jogo foi transmitido na Alemanha, em Berlim) 
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02. Letra E 

Resolução: 
O conhecimento básico para entender o sistema de fusos horários é saber que existem 24 faixas 
longitudinais, sendo que cada faixa representa 1 hora do dia. E que cada hora equivale a 15°. 

 
03. Alternativa corretas: 01, 02, 16 

Resolução: 
Localização absoluta de qualquer lugar na superfície terrestre utilizado para tal efeito três coordenadas 
geográficas: latitude, longitude e altitude. Localização relativa: não indica a posição exata dos lugares ou 
objetos, nem a poderemos utilizar se não conhecermos o lugar de referência. 
Mapas com mais detalhes usaremos uma escala grande. A escala grande significa que dividimos menos 
vezes a área real do terreno (mais detalhes no mapa).  
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10. Alternativa D 

RESOLUÇÃO 
A transmissão do jogo durante a Copa do Mundo do Brasil teve início às 17 horas. Sabendo que um grupo 
de torcedores do Brasil está em um lugar com o fuso de 4 horas a leste. Isso significa que teremos que 
somar 17 horas com 4 horas do país oriente (a leste a hora aumenta). 
17 h +  4 h: 21 horas 

 
 
 


