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01. Sabendo-se que a superfície terrestre divide-se em 24 fusos horários delimitados por meridianos distantes 15º, e que a Terra, em seu 
movimento de rotação, desloca-se de oeste para leste, a cada 15º de longitude deslocados para leste (East), o horário aumenta 1 (uma) 
hora, enquanto que, para o oeste (West), diminui 1 (uma) hora.

 Se João está a 120°E do Meridiano de Greenwich e Maria a 60° W, a distância entre os dois, é de 180º de meridianos, ou seja, 
12 horas.

 Sendo assim, para falar com João, localizado a 120º E, às 9 horas de uma segunda-feira, Maria deverá ligar às 21 horas do dia anterior, 
no domingo, portanto.

Resposta: A

02. É correta, pois a rota utilizada pela aeronave é a de menor distância entre os aeroportos, cruzando a Linha Internacional de Data. A 
Linha Internacional de Mudança de Data ou antimeridiano de Greenwich, fica localizada no meridiano 180º, em uma erma região do 
Oceano Pacifico. Devido a convenções internacionais, esse meridiano determina a mudança da data civil em todo planeta. Ao cruzar 
a linha da data de leste para oeste soma-se um dia e ao passar de oeste para leste subtrai-se um dia no calendário. Contudo, a hora, 
não sofre alteração nas duas zonas.

Resposta: D

03. Os fusos horários foram criados na Conferência Internacional do Meridiano, que ocorreu em 1883, na capital dos Estados Unidos. 
Nessa Conferência foram criados os 24 fusos horários e delimitada a hora padrão a partir do meridiano inicial. Como o movimento 
da Terra ocorre de Oeste para Leste, as localidades que estão no Oriente apresentam horas adiantadas em relação ao Ocidente.

Resposta: C

04. Essa diferença ocorre devido à existência de fusos horários diferentes entre os países ou regiões em questão. A Bolívia possui dois fusos 
horários a menos que o fuso horário oficial do Brasil, mas devido ao limite prático, possui apenas uma hora em relação ao estado do 
Rio de Janeiro; A Venezuela, possui duas horas a menos que o fuso oficial brasileiro; Devido ao limite prático, a Argentina está no 
mesmo fuso que o Rio de Janeiro; O arquipélago de Fernando de Noronha se encontra uma hora a mais que o fuso oficial do Brasil.

Resposta: E

05. Em Porto Alegre são 9 h da manhã; sabendo-se que a linha (fuso) indica a variação de uma hora a mais em direção a leste, podemos 
afirmar, a partir das respectivas posições das cidades, que 1. Pequim (situada no continente asiático) apresenta variação de 11 h de Porto 
Alegre, determinado o horário de 20 h. 2. em Londres, que tem mais três horas, são 12 h. 3. em Nova Iorque, que, diferentemente 
de Pequim e Londres, fica a oeste de Porto Alegre, vamos ter 2 h a menos, o que determina o horário das 7 h.

Resposta: C
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