ATIVIDADE 04
REGRAS BÁSICAS SOBRE FUSOS HORÁRIOS:
•
•
•
•

Dividindo-se os 360º da esfera terrestre por 15º temos 24 fusos= 24 horas;
O globo terrestre foi dividido em 24 fusos horários, logo: 1hora=1Fuso= 15°
Para o sentido oeste de Greenwich as horas diminuem, para o sentido leste de
Greenwich as horas aumentam.
Lembrando que o sol nasce de Leste para Oeste.

Vamos tentar resolver alguns exercícios práticos? Você pode copiar as questões em seu
caderno!
1 Um avião sai Fernando de Noronha 30º W, as 14 horas, com destino a Rio de Janeiro
45º W. O vôo é de 3 horas. Que horas serão na ilha quando esse avião aterrissar?
2 - Às 9 horas um indivíduo telefona da cidade A, para um amigo que reside na cidade B,
onde o relógio marca 5 h, no momento em que a ligação é atendida. Assinale as
afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
( ) A e B não podem estar situadas no mesmo continente.

(
(
(
(

) É possível que A e B sejam cidades de um mesmo país.
) A e B se situam em hemisférios distintos.
) A fica a oeste de B.
)B fica a oeste de A.

3- Um avião sai de Manaus 60º W, às 02 horas, com destino a Berlin 15° E. O vôo é de
10 horas. Que horas serão no país Europeu quando esse avião aterrissar? (1,5)

4 - OBSERVE E MARQUE V OU F:
( ) Pelo sistema de fusos horários, o globo terrestre foi dividido em 24 fusos, cada um
eqüivalendo a 15o no sentido das longitudes.
(

) O equador é o círculo máximo que marca o início da contagem das horas.

( ) Quando o Meridiano de Greenwich marcar 19 horas, hora legal, num ponto situado
a uma longitude de 30o w, a hora legal será de 21 horas.
(

) O Brasil possui 4 fusos horários, todos situados ao oeste de Greenwich.

( ) Um avião ao cruzar a linha internacional (da data), no sentido oeste-leste, retrocede
1 (um) dia no calendário.

Te desejo um ótimo desempenho!
Dúvidas irão surgir, então, estarei à disposição para tirar as dúvidas!
Teremos um encontro próxima semana no Microsoft Teams, o horário será
divulgado em breve. Espero encontra-los por lá.
cleanegeografia@gmail.com

