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Questão 1 
 

 
MERIDIANO DE GREENWICH 
FONTE: TAYLOR, Barbara. Maps and Mapping. New York, 
Kingfisher Books, 1993. 

FUSOS HORÁRIOS 
     No final do século XIX, foi criado o sistema de fusos  
horários, era necessário um conjunto de normas que 
todos os países pudessem seguir, pois em termos de 
horários, o mundo vivia uma grande confusão, cada um 
fazia o que queria. 
    
 

 
       Na longitude, a esfera terrestre foi dividida em 
24 fusos horários, pois são 24 as horas do dia. Se 
compararmos a Terra com uma laranja ou 
mexerica, a Terra teria 24 “gomos”. Você lembra-
se quantos graus tem a Terra? Isto mesmo! 360 
graus... 360 graus dividido por 24 horas: 15 graus. 
Assim, cada fuso ou “gomo” vale 15 graus, isto é, 
entre um meridiano e outro há uma diferença de 15 
graus, e todos eles encontram-se nos polos.  

 

 
FONTE: TAYLOR, Barbara. Maps and Mapping. New York, Kingfisher 
Books, 1993. 

 
 

 
FONTE: Ciência Hoje na Escola. Nº 7, SBPC, 1998. 

Questão 1 
Quais as diferenças entre orientação e localização? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 

 
Questão 2 
 
Quais são as diferenças entre plantas, cartas e mapas? Cite um exemplo de cada. 
 
Plantas  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 
Cartas  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Mapas 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Questão 3 
 
Qual é a finalidade da escala em um mapa? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 4 
 
Sendo 23:00h em Londres, calcule os horários das demais cidades identificadas no mapa. 
 

 
CIDADE HORÁRIO  CIDADE HORÁRIO 
a) Sidney   h) Dacar  
b) Buenos Aires   i) Johannesburgo  
c) Santiago   j) Pequim  
d) Los Angeles   k) Tóquio  
e) Cid. do México   l) Rio de Janeiro  
f) Londres   m) Nova Iorque  
g) Brasília     
 

Sydney 

Tóquio 

Pequim 

Brasília 

      

Dacar 

Nova Iorque 

Buenos Aires 

 Johannesburgo 

Londres 

Los Angeles 

Santiago 

Cidade do 

 



 

Questão 5 
 
O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, por isso nosso horário está atrasado em relação 
a Londres. Temos 4 fusos horários, que passam por nosso território, mas, repare que os fusos 
sofrem desvios. Pesquise e tente responder o por quê? 

 
http://m.brasilescola.uol.com.br/brasil/fuso-horario-brasileiro.htm 

Questão 6 
 
O quadro abaixo representa uma rede de coordenadas de uma área do globo terrestre. 

 
 
O quadro abaixo representa uma rede de coordenadas de uma área do globo terrestre. Identifique 
as coordenadas do ponto 1 até 5. 
 
Coordenadas  
 
Ponto 1: _______________________________________________________________________ 
 
Ponto 2: _____________________________________________________________________ 
 
Ponto 3: _____________________________________________________________________ 



 

 
Ponto 4: _____________________________________________________________________ 
 
Ponto 5: _____________________________________________________________________ 
 
Questão 7 
 
Assinale a alternativa correta sobre os fusos horários. 
 
a) A Terra foi dividida em doze “fusos” ou faixas de paralelos, com 30 graus cada faixa, totalizando 
todas elas 360 graus. 
b) O fuso inicial situa-se no hemisfério norte, na latitude de Greenwich, à qual se convencionou o 
valor zero. 
c) O Brasil está adiantado em relação às horas no Meridiano de Greenwich, pois estamos 
localizados no hemisfério Oriental do planeta. 
d) A linha internacional de mudança de data corresponde ao meridiano de 180º. 
e) Os fusos delimitam horários adiantados a oeste de Greenwich e horários atrasados a leste 
dessa linha. 
 
Questão 8 
 
Complete o diagrama abaixo com os pontos cardeais e colaterais correspondentes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 9 
 
Qual é a diferença entre os movimentos de rotação e de translação da Terra? Explique e 
mencione uma consequência direta desses movimentos. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 



 

Questão 10 
 
 Descobrindo os hemisférios. 

Escreva o nome de cada continente e oceano que estão numerados dentro das figuras dadas a seguir. 

FIGURA  1                                                             

 

1 - ___________________________ 

3 - ___________________________ 

4 - ___________________________ 

 

FIGURA  2 

 

1 - ___________________________ 

2 - ___________________________ 

3 - ___________________________ 

4 - ___________________________ 

5 - ___________________________ 

6 - ___________________________ 

 

 

Questão 11 
 
Qual foi a necessidade de estabelecer um 
meridiano (Greenwich) central para 
determinar as horas no mundo? 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
 



 

 
Questão 12 
 
Como se ilustra no mapa, elaborado em 1886, a associação entre cartografia e arte era comum no 
século XIX. Essa prática, porém, cedeu espaço aos avanços técnicos. 
 
Cite dois recursos tecnológicos, utilizados atualmente na confecção de mapas, que não estavam 
disponíveis para os cartógrafos do século XIX. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Em seguida, a partir da observação do mapa, explique por que o Império Britânico era 
denominado “O Império no qual o sol nunca se põe”.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 13 
 
Qual é a finalidade e a importância das cartas topográficas para a Geografia? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 14 
 
De que forma o GPS ajuda no mapeamento da superfície terrestre? Quais outros tipos de 
aplicações existem para esse sistema? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 15 
 
Em 1960, ocorreu, no Chile, o maior terremoto já registrado na história, com tremor de terra de 9,5 
graus na escala Richter, matando cerca de 5,7 mil pessoas. Em 2010, esse fenômeno se repetiu, 
matando mais de 500 pessoas. Em 2014, mais uma vez, um forte terremoto de 6,4 graus de 
magnitude na escala Richter abalou o centro do Chile. 
 



 

Os terremotos de maior intensidade, 
normalmente, ocorrem no limite entre as 
placas tectônicas. Além de terremotos, 
outros fenômenos naturais ocorrem 
nesses limites.  
 
a) Cite e explique os 3 (três) tipos de 
limites de placas tectônicas existentes 
no planeta Terra e identifique, entre 
eles, o tipo de limite entre a placa 
tectônica Sul-Americana e a placa de 
Nazca, o qual é responsável pelos 
terremotos no Chile.  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
b) Exemplifique 1 (um) tipo de relevo gerado no limite entre as placas tectônicas Sul-

Americana e de Nazca.  
   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Questão 16 
 

 
 
Em maio de 2008, um terremoto, de 7,8 graus na escala Richter, atingiu severamente a 
Província de Sichuan (China), matando milhares de pessoas. Em janeiro de 2009, um 
tremor de terra, de 6,2 graus, atingiu a Costa Rica, causando prejuízos materiais, além de 
ceifar vidas. 
 



 

Em setembro de 2009, tremores de terra, de 7,6 graus, atingiram a Indonésia, provocando 
mortes e danos materiais. 
 
a) Quais os principais fatores que geram atividades sísmicas no planeta? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Por que, no Brasil, as atividades sísmicas são, predominantemente, de baixa 
intensidade?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Questão 17 
 
Brasileiros de várias cidades precisam adaptar a rotina a fenômenos climáticos. Mas 
Montes Claros, em Minas Gerais, tem um desafio diferente: seus habitantes têm de 
aprender a conviver com terremotos. É pelo menos um abalo por ano – são 23 desde 
1995, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O mais forte, 
porém, ocorreu há oito dias, atingindo magnitude 4,5 na escala Richter e foi sentido em 
toda a cidade. Nos dias seguintes, houve mais três tremores menores – resultando em 
“pavor total” da população. 
 

(Marcelo Portela. A cidade que tem de viver com terremotos. O Estado de S.Paulo, 27.05.2012. Adaptado.) 
 

 
 
Distribuição das placas litosféricas da Terra. As setas indicam o sentido do movimento, e 
os números, as velocidades relativas, em cm/ano, entre as placas. Por exemplo, a placa 
Sul-Americana avança sobre a placa de Nazca a uma velocidade considerada alta, que 
varia de 10,1 a 11,1 cm por ano. 



 

 
(Wilson Teixeira et al. (orgs.). Decifrando a Terra, 2009. Adaptado.) 

A partir da leitura do texto, da análise do planisfério e de seus conhecimentos, defina a 
expressão “placa tectônica”  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Questão 18 
 
A projeção cartográfica é a base para a elaboração dos mapas. De acordo com o mapa 
abaixo, é correto afirmar: 

  
a) O mapa, elaborado pelo historiador alemão Arno Peters, indica uma projeção 

cilíndrica equivalente, que aumenta as distorções nas áreas situadas nas baixas 
latitudes.    

b) Foi concebida no século XVI pelo belga Mercator, e se caracteriza por ser uma 
projeção equidistante, bastante utilizada nas Grandes Navegações.    

c) Trata-se de uma projeção cilíndrica, que evidencia uma visão de mundo 
eurocêntrica e privilegia a forma dos continentes.    

d) O mapa mundi de Peters pretende demonstrar uma visão geopolítica dos países 
subdesenvolvidos, pois representa um retrato mais fiel do tamanho das áreas, 
apesar de comprometer a forma dos continentes.    

e) O mapa foi elaborado no século XVIII pelo Mercator, e se caracteriza por ser uma 
projeção plana, utilizada nas Grandes Navegações.    
 

Questão 19 
 
A teoria da Tectônica de Placas foi elaborada no século XX. Baseou-se, de certa maneira, 
na hipótese levantada por Alfred Wegener no início do século mencionado. Trata-se de 
um paradigma de extrema importância para as geociências, em especial para a Geologia, 
a Geografia e a Geofísica. Sobre os fundamentos dessa teoria, é correto afirmar que:  
 

1. (     )  as dorsais oceânicas, como por exemplo, a Dorsal Média do Atlântico, são 
limites entre placas tectônicas nos quais essas placas se afastam umas das outras; 
são denominados de limites divergentes.   

2. (     )  as grandes cordilheiras observadas, por exemplo, no continente asiático, se 
verificam nas áreas em que as placas se afastam e, consequentemente, se formam 
falhas geológicas de afundamento.   



 

3. (     )  a separação da crosta terrestre expõe na superfície o magma oriundo de uma 
área interior do planeta denominada “Manto”.   

4. (     )  as fossas oceânicas são a região onde é destruída a crosta antiga, e a crosta 
oceânica se introduz sob a crosta continental; é o processo de subdução.   

5. (     )  as zonas de subdução de placas litosféricas são aquelas em que se 
registram os abalos sísmicos intensos e mais profundos; esse fato é comum nas 
proximidades da Indonésia.   

 
Questão 20 
 
Com relação aos fundamentos geológicos e morfológicos do território brasileiro, analise as 
afirmativas e marque V para verdadeiro ou F para falso.  
 

a) (      ) O território brasileiro está localizado na placa tectônica Sul-Americana. Portanto, 
suas características físicas decorrem das estruturas geológicas e morfológicas desta placa 
tectônica.     

b) (     ) As estruturas originais do embasamento geológico brasileiro formaram-se na era 
Arqueozoica a aproximadamente 3 milhões de anos.     

c) (       ) A plataforma Sul-Americana é composta por conjuntos de escudos cristalinos, 
rodeados por bacias sedimentares.     

d) (        ) Por mais que o território brasileiro esteja localizado na plataforma Sul-Americana, 
ele não possui estabilidade geológica, estabilidade esta existente nas zonas de contato 
entre placas tectônicas. O território brasileiro é muito afetado por terremotos, como nos 
que aconteceram no Brasil nos anos de 2010 e 2011.    

 
Questão 21 
 
No mês de julho deste ano, a entrada em erupção do vulcão Puyehue, 870 quilômetros ao sul de 
Santiago, provocou “uma explosão que causou uma coluna de cinzas com uma altura aproximada 
de dez quilômetros e cinco de extensão”, informou o Serviço Nacional de Geologia e Minas 
(Sernageomin) do Chile. O vulcão Puyehue, com 2240 metros de altura, situa-se na Cordilheira 
dos Andes. A sua última grande erupção tinha acontecido na década de 1960, depois do sismo de 
Valdivia, de magnitude 9,5 na escala de Richter. 
  

Texto disponível em: <http://www.publico.pt/mundo/vulcao-no-chile-acordou-passados-50-anos-e-obrigou-a-fuga-de-
3500-pessoas_1497551>. Acesso em: 11 jul. 2011. [Adaptado] 

 

  
Analise as afirmativas e MARQUE V para verdadeiro ou F para falso. 
 



 

a) (     ) No continente americano, na sua porção ocidental, estão concentradas as áreas de 
maior incidência de atividades sísmicas.    

b) (     ) No passado geológico, a movimentação das placas tectônicas deu origem aos atuais 
Dobramentos Modernos, como o da Cordilheira dos Andes e o do Escudo Cristalino 
Brasileiro.    

c) (      ) De acordo com o mapa, os continentes mais afetados pelas atividades sísmicas e 
vulcânicas são o europeu e o africano.    

d) (     ) Os desastres naturais são fenômenos extremos ou intensos que atingem um sistema 
social. Os agentes endógenos e/ou exógenos do relevo podem ser responsáveis por esses 
fenômenos.    

e) (      ) [...] “uma coluna de cinzas”, citada no texto, refere-se às lavas – materiais rochosos 
em estado de ebulição que chegam à superfície terrestre.    

f) (      ) De acordo com o texto acima e com o mapa, grande parte dos terremotos e dos 
vulcões está localizada no chamado “Círculo de Fogo do Índico”.    

 
Questão 22 
 
Alfred Wegener, um geógrafo alemão, lançou uma teoria (em 1912), segundo a qual os 
continentes, no passado formavam um só bloco, chamado “Pangéia”. Sabemos que as massas 
continentais estiveram, um dia, unidas. Apresente pelo menos, duas provas, dessa afirmação. 
Justifique sua resposta. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Por que as placas tectônicas se movem? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 23 
 
O que é vulcanismo? Quais formas de relevo o vulcanismo dá origem? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 24 
 
O território brasileiro é caracterizado pela ausência de processos vulcânicos atuais, embora haja 
evidências de antigos vulcões e extensos campos de lavas eruptivas. Por que houve a ocorrência 
de vulcões e de campos de lavas eruptivas? 



 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 25 
 
Descreve as Eras Geológicas e as características com os devidos exemplos de cada período.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basta-me um pequeno gesto, 

feito de longe e de leve, 
para que venhas comigo 

e eu para sempre te leve... 
Cecília Meireles 
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