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05. Alternativa E 

Resolução: 
São Paulo: 46º W (3h): 9h (horário de verão) 
Reino Unido: 0º (0 h) 
A diferença de horas entre os dois locais é de 3 horas. Como deslocaremos para leste a hora aumenta. 
Quando for 9 h em São Paulo, simultaneamente serão 11 h no Reino Unido. 
Não serão 12 h no Reino Unido. Pois lá não tem horário de verão (menos 1 hora). 

  
06. Alternativa D 

Resolução: 
A Linha Internacional da Data é o indicativo da mudança de dia. Ela está localizada no meridiano oposto ao 
de Greenwich, ou seja, meridiano de 180º. 

 
07. Alternativa E 

Resolução: 
Os fusos horários mundiais possuem 24 faixas (longitudinais) que equivalem 15º cada uma. Cada 15º 
possui 1 hora. As 24 faixas representam às 24 horas do dia.  

 
08. Alternativa D 

Resolução: 
Rio de Janeiro: 3 fusos (45ºW: 3h): 21 horas 
Nairóbi: 3 fusos (45º E: 3h) 
A diferença de horas entre as duas cidades: 6 h (hemisférios opostos). 
O turista vai deslocar de leste para oeste. Isso significa que a hora vai diminuir. 
Quando for 21 horas no Rio de Janeiro serão 15 horas em Nairóbi. 
Os turistas deverão sair às 15 horas de Nairóbi. Sendo o tempo de viagem de 11 horas dará 26 horas (15 h 
a saída + 11horas de viagem). Mas como está deslocando para oeste 6 faixas vai ocorrer uma redução de 
6 horas. 
(26h -6h: 20 horas). Os turistas vão chegar 20 horas no aeroporto Internacional de Santos Dumont (uma 
hora antes do início da cerimônia). 

 
09. Alternativa D 

Resolução: 
Saída: Bahia, no dia 18 de novembro de 2015, às 7 horas. 
Chegada: Recife, no dia 18 de novembro de 2015, ás 18 (7h +11h). 
A hora de chegada não vai alterar com o horário de verão. Pois no Nordeste não possui horário de verão. 

 


