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01. Pequim – 116º20’ está no fuso horário 120º E.
 Londrina – 51º10’ está no fuso 45º Como se encontram em hemisférios diferentes, somam-se 120 + 45 = 165º. 
 165º : 15º (1 fuso) = 11 horas Londrina encontra-se a oeste de Pequim, portanto a hora é atrasada 11 horas no momento da tomada 

de decisão. Portanto, em Londrina eram 5 h 30.
 O representante recebeu o comunicado em Londrina duas horas depois, portanto à 7 h 30.

02. A imagem observada na figura, demonstra a ocorrência de um abalo sísmico devido à liberação de energia em uma ruptura.  
É importante ressaltar que o local exato onde o sismo tem origem é denominado de hipocentro ou foco, enquanto o local onde a onda  
sísmica atinge a superfície é denominado de epicentro. Quanto mais superficial for o abalo, maiores serão as suas consequências.

Resposta: A

03. Dorsal oceânica (também chamada dorsal submarina ou dorsal meso-oceânica) é o nome dado a grandes cadeias de montanhas 
submersas no oceano, que tem sua gênese associada ao do afastamento das placas tectônicas. O soerguimento das placas e seu 
consequente afastamento se dá devido a correntes convectivas de magma divergentes no manto. As dorsais submarinas dos oceanos 
estão conectadas, formando a maior cadeia montanhosa do mundo, com cerca de 60.000 km de extensão sendo esta formada na 
era terciária do período Cretáceo.

Resposta: D

04. O principal anel de fogo é o Círculo de Fogo do Pacífico, área que reúne cerca de 80% dos principais vulcões ativos do globo, devido 
à instabilidade geográfica da área, concentrou os principais abalos sísmicos das últimas décadas. As placas tectônicas são megablocos 
rochosos que, em conjunto, formam a Litosfera. Essas placas estão em constante movimento, resultando, muitas vezes, em abalos 
sísmicos de elevada magnitude, provocando enormes danos à economia e resultando na perda de inúmeras vidas.

Resposta: C

05. Na região do pacífico está situado o Anel de Fogo do Pacífico, que é uma área onde há um grande número de terremotos e uma forte 
atividade vulcânica, localizado no Norte do Oceano Pacífico. O Anel de Fogo do Pacífico tem a forma de ferradura, com 40.000 km 
de extensão e está associado com uma série, quase contínua, de trincheiras oceânicas, arcos vulcânicos e cinturões de vulcões e/ou 
movimentos de placas tectônicas.

Resposta: C
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