
 
1) Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre escala cartográfica: (0,5) 
 
a) 1 : 200.000 (1 cm – 20 km) 
b) 1 : 50.000 (1 cm – 50 km) 
c) 1 : 12.000 (1 cm – 120 km)    
d) 1 : 550.000 (1 cm – 5500 km) 
e) 1 : 700.000 (1 cm – 7 km) 
 
2) Analise a figura abaixo e assinale a opção que corresponde, respectivamente, às coordenadas geográficas dos 
pontos X e Z. (0,5) 
 

 
   X  Z  

a)  60o de Latitude Sul  
15o de Longitude Oeste  

30o de Latitude Sul  
90o de Longitude Leste  

b)  15o de Latitude Norte  
60o de Longitude Leste  

90o de Latitude Norte  
30o de Longitude Oeste  

c)  60o de Latitude Norte  
15o de Longitude Leste  

30o de Latitude Norte  
90o de Longitude Oeste  

d)  15o de Latitude Sul  
60o de Longitude Oeste  

90o de Latitude Sul  
30o de Longitude Leste  

 
3) Se no mapa rodoviário do estado do Rio de Janeiro, com escala de 1:950.000, a distância linear entre Cabo 
Frio e Petrópolis for de 16,0 cm, de quanto é a distância real entre estas cidades em km? (1,0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Calvin embarcou em um navio no porto de Oslo (Noruega) às 07 p.m. do dia 29 de novembro de 1999, 
localizado na longitude 010° W, com destino a Salvador (longitude 37° W), para iniciar um cruzeiro de férias 
em duas etapas. Esta primeira parte da viagem teve um tempo total de 86,0 horas. Chegando a Salvador, Calvin 
encontrou sua namorada, e exatamente 12 horas depois de sua chegada, o casal embarcou novamente no navio e 
continuou o cruzeiro, agora, rumo à cidade de San Juan, na República Dominicana (longitude 65° W). Esta 
segunda parte do cruzeiro, feita pelo casal, durou 75 horas. Ao chegar a San Juan, Calvin imediatamente ligou 
para sua mãe que estava preocupada com os noticiários que avisavam a possibilidade de um tornado naquela 
região. Com base no texto acima, responda as seguintes questões: 



a) a que horas e em que dia Calvin e sua namorada chegaram a San Juan? (0,5) 
b) a que horas e em que dia a mãe de Calvin, que mora em São Paulo (longitude 39° W), recebeu a ligação do 

filho? (0,5) 
c) qual o tempo total da viagem de Calvin? (0,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Em relação aos movimentos da Terra, é correto afirmar que: (0,5) 
 
(01) A Terra realiza em torno de si mesma o movimento de rotação, que dura 23 horas, 56 minutos e 4 
segundos. Sua velocidade é de 1666 km/h na altura do Equador e nula nos pólos. 
(02) Os solstícios correspondem às épocas do ano em que os hemisférios norte e sul da Terra são desigualmente 
iluminados, 
(04) No dia 21 de junho o Sol encontra-se sobre o Trópico de Capricórnio. 
(08) Os equinócios correspondem às épocas do ano em que os hemisférios norte e sul são igualmente 
iluminados. 
(16) No dia 23 de setembro o Sol encontra-se sobre o Trópico de Câncer. 
(32) O dia 21 de dezembro marca o solstício de verão no hemisfério sul. 
 
Somatório das alternativas corretas = ( ) 
 
6) Todas as alternativas apresentam mecanismos responsáveis pelas mudanças das estações ao longo do ano, 
EXCETO: (0,5) 
 
a) A inclinação do eixo de rotação da Terra determina que, a cada seis meses, um hemisfério esteja mais 
exposto ao sol que o outro. 
b) As estações são determinadas pela maior ou menor proximidade da Terra ao Sol, distância que, ao variar ao 
longo do ano, altera a quantidade de energia solar incidida sobre o planeta. 
c) O Sol, ao atingir seu ponto de maior deslocamento ao Norte - a máxima declinação boreal - determina, no 
Hemisfério Sul, dias mais curtos e noites mais longas. 
d) Os equinócios ocorrem, respectivamente, quando os hemisférios Norte e Sul são igualmente iluminados, 
marcando o início astronômico da primavera e do outono. 



e) Os solstícios ocorrem, respectivamente, quando a iluminação é máxima em um hemisfério e mínima no 
outro, marcando o início astronômico do verão e do inverno. 
 
 
7) Quais são as principais projeções cartográficas utilizadas pelo homem, e quais as vantagens e desvantagens 
de cada um dos tipos? (1,0) 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
8) Explique, sem o uso de desenhos, os seguintes conceitos astronômicos: Rotação da Terra, Translação da 
Terra, Solstício e Equinócio. (1,0) 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
9) Atualmente, o Brasil adota durante os meses de verão o Horário de Verão. O que é este horário, quais suas 
vantagens para o país? (0,5) 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
10) Duas cidades separadas por 120° de longitude têm uma distância em fusos horários de: (0,5) 
 
a) 08 fusos 
b) 14 fusos 
c) 04 fusos 
d) 11 fusos 
e) 03 fusos 
 
 
11) Observe as proposições abaixo tomando por referência o mapa de fusos horários da porção oriental do 
Brasil e complete corretamente as orações: (0,5) 



 
 

 
Escala 1:30.000.000 

a) Em relação ao Meridiano de Greenwich, o Nordeste 

brasileiro está situado no hemisfério ______________. 

 

b) São Luís é a capital mais  ____________________ 

do Nordeste do Brasil. 

 

c) A maior parte do território brasileiro localiza-se no 

hemisfério ____________________ . 

 

d) Quando no Piauí o relógio marcar 16 horas, os 

relógios deverão estar marcando _________ horas em 

Mato Grosso do Sul. 

 

e) A diferença de fuso horário entre o estado do Ceará 

(NE) e Paraná (S) é de _______________ horas. 

 
 
 
 


