
 
 

ATIVIDADE DE REVISÃO (Orientação, coordenadas geográficas, movimentos da Terra e fusos 
horários) 

 
1- Marque verdadeiro ou falso: 
(  ) O meridiano inicial, o de Greenwich, divide o globo terrestre em dois hemisférios: norte e sul. 
( ) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente a linha do Equador, já os meridianos são 
semicírculos traçados perpendicularmente a linha do Equador. 
( ) A linha do Equador divide o globo em dois hemisférios. O hemisfério voltado para o pólo norte é 
denominado boreal, e o hemisfério voltado para o pólo sul é denominado austral. 
(  ) As áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte do Trópico de Câncer são intertropicais. 
(   ) O Brasil é um país tropical porque a maior parte do seu território está situada entre as linhas do Equador 
e do Trópico de Capricórnio. 
(  )  O globo terrestre foi dividido em 25 fusos horários, sendo que cada um deles equivale a  uma hora ou 
15° no sentido das latitudes. 
(   ) Quando o Meridiano de Greenwich marcar 12 horas, hora legal, num ponto situado a uma longitude de 
45o E, a hora legal será de 16 horas. 
 
2- (FESP) Examine atentamente as sentenças a seguir e assinale o grupo das que lhe parecerem corretas. 
1 - Paralelamente ao Equador ficam dispostos círculos que diminuem de tamanho à proporção que estão 
mais próximos dos pólos.  
2 - A latitude de um lugar é medida em km e representa a distância entre dois pontos na superfície do 
planeta. 
3 - As coordenadas geográficas compreendem a latitude, a longitude, a distância em metros em relação ao 
nível do mar e as isoietas.  
4 - A longitude é o afastamento, medido em graus, de um meridiano em relação a outro, chamado 
meridiano de Greenwich.  
5 - Quando se projeta a rede de paralelos e meridianos sobre o papel, tem-se uma projeção cartográfica. 
Assinale a opção verdadeira: 
a) se todas são corretas: 
b) se apenas 1, 2 e 3 são corretas;  
c) se apenas 1, 4 e 5 são corretas;  
d) se apenas 2, 3 e 5 são corretas;  
e) se apenas 2, 4 e 5 são corretas.  
 
3- (UFRJ) Observe com atenção o desenho a seguir. 
 

De acordo com o desenho, considerando que são 18 horas, se a bola for 
chutada do centro em direção aos pontos A, B e C respectivamente, as 
direções percorridas serão: 
a) leste, norte, noroeste 
b) oeste, sul, sudeste 
c) leste, sul, sudoeste 
d) oeste, norte, noroeste 
e)sul,leste,noroeste 

 



4) Analise a figura abaixo e assinale a opção que corresponde, respectivamente, às coordenadas 
geográficas dos pontos X e Z. 

 
  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 

 
5- Observe as figuras dos movimentos da Terra abaixo, complete o quadro:  

 
 Figura 1 Figura 2 
Nome do movimento  

 
 

Como é o movimento  
 
 
 
 

 

Duração aproximada  
 

 

Consequências desse 
movimento 

 
 
 
 
 

 

 


