
 

 

LISTA DE ATIVIDADES 1° ANO 

                      

REGISTRE EM SEU CADERNO AS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Obs. Registre os cálculos das questões de fuso horário. 

 
1. Com base no conteúdo trabalhado em sala de aula defina com suas palavras os 
seguintes conceitos:  

 
a) Espaço geográfico  
b) Paisagem 
c) Lugar 
d) Território 
e) Região 

 
2. Dê um exemplo de cada: Lugar, território e região.  

 
3. Leia o trecho a seguir e responda as questões: 
 
. “Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num 
dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as 
anima.” 

                                                                          SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 83. 
 

 
a) Como o autor distinguiu os conceitos de espaço geográfico e paisagem? 

 
4. Sobre como se localizar na superfície da Terra, responda: 
a ) O que são paralelos e meridianos? 
b ) De que maneira os paralelos e os meridianos dividem a Terra em hemisférios? 
Quais são eles? 
 
5. A Austrália é um país localizado ao sul da linha do Equador e a leste do meridiano de 
Greenwich. Já o Canadá é um país que se localiza ao norte da linha do Equador e a oeste 
do meridiano principal. Quais são os hemisférios em que esses dois países estão 
localizados? 
 
6. Enquanto no Brasil são 11 horas (dia), no Japão são 23 horas (noite). Que movimento 
da Terra é responsável por essa diferença?  
 
7. De que maneira podemos localizar com exatidão um ponto sobre a superfície de 
nosso planeta? 
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8. O que é fuso horário? Quantos fusos horários há no Brasil? 
 
9. Qual é o fuso horário inicial para a contagem das horas? 
 
10. É comum os países de grande extensão territorial adotarem mais de um fuso 
horário. Quantos fusos horários temos em nosso país? 

 
 
11. Sobre as coordenadas geográficas, assinale o que for CORRETO. 

a) A linha do equador sendo o paralelo inicial de 0º, tem o seu oposto em 90°, o qual 

define a Linha Internacional da Data que, em alguns pontos, avança para oeste ou para 

leste para incluir alguns lugares na mesma data que outros. 

 b) A linha do Equador e o meridiano de Greenwich definem, respectivamente, a 

divisão da terra em hemisférios meridional e setentrional e em hemisférios norte e sul.  

c) Os paralelos localizados a 66° 33’N e S definem, respectivamente, os trópicos de 

capricórnio e de câncer. 

 d) Os meridianos definem os fusos horários do mundo, sendo que o meridiano de 

45°W é o meridiano central do fuso horário que define a hora oficial de Brasília, que é 

a mesma do Ceará.  

e) Os paralelos localizados a 23° 27’N e S definem, respectivamente, os círculos polares 

Ártico e Antártica. 

 

12. Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra limitada 

por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma dois hemisférios, assim 

como sua divisão pelo meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no 

hemisfério  

 
 

 
 

a) norte oriental.  

b) boreal austral.  

c) meridional oriental. 

 

13. Num modelo esférico, a latitude é medida em graus do arco da circunferência de um 

meridiano, medido a partir do Equador, tendo o centro do planeta como vértice. Já 

longitude é a medida em graus do arco da circunferência de um paralelo, medido a partir 

o meridiano de Greenwich, tendo o centro do planeta como seu vértice.  
Disponível em: http://www.atlasdemurcia.com. Acesso em: 27/11/2013  

 



Sabendo que a determinação das coordenadas geográficas se baseia no princípio da 

medida da circunferência, podemos concluir que: 

 

 a) a longitude pode ir de 0°no Equador a 180°nos polos norte e sul. 

 b) a latitude pode ir de 0° em Greenwich a 90° a leste e a oeste.  

c) a longitude pode ir de 0° no Equador a 180° a leste e a oeste. 

 d) a latitude pode ir de 0° no Equador a 90° nos pólos norte e sul. e) a latitude pode ir 

de 0°em Greenwich a 180°nos polos norte e sul. 

 

 
14. Três internautas (A, B e C) navegam pela rede mundial e visitam a pagina da BBC de 

Londres. No momento em que eles acessam a referida pagina, são 15h (hora local) em 

Londres (0°Gr). Sabe-se que o internauta A mora numa cidade a 105°L de Gr, o 

internauta B, a 30°O de A, e o internauta C, a 45°O de Gr. Com base nessas informações, 

é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e C, no momento em que eles 

acessam a referida pagina, têm, como hora local, respectivamente, 

 

a) 20h, 18h e 12h. 

b) 20h, 22h e 18h. 

c) 22h, 17h e 12h. 

d) 22h, 20h e 12h. 

e) 22h, 20h e 18h. 

15. Uma família embarca em uma viagem às 14:00 horas, do dia 03 de março, de um 

ponto A (localizado a 30° O) com destino a B (localizado a 45° L). O tempo de vôo é de 

10 horas. Qual o dia e o horário de chegada da família ao ponto B? 

16. As Olimpíadas na China levaram os brasileiros a se deparar com a questão do fuso 

horário. A China, situada na porção oriental do planeta, apresenta uma diferença de fuso 

horário de 11 horas em relação a nosso país. Assim, um evento que ocorreu às 15 horas 

em uma cidade na China (horário local) pode ser visto, em transmissão simultânea, em 

uma cidade no Brasil (horário de Brasília) às: 

 
a) 4 horas do dia anterior. 
b) 4 horas do mesmo dia. 
c) 14 horas do mesmo dia. 
d) 2 horas do dia seguinte. 
e) 16 horas do dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Encontre a  Latitude e a longitude dos a,b,c,d,e,f,g,h e I. 

Latitude N-S => 0°-90° Paralelos 
Longitude E-W => 0°-180° Meridianos 
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18. Sabemos que a terra tem 360°graus e que se de dividirmos essa medida pelas 24h 
de um dia chegaremos a conclusão que, a cada uma hora a terra movimenta 15°. Se 15° 
é igual a uma hora quantos minutos tem um grau?  
360°------24h     x=360    x=15°          15°----------1h ou 60min     x= 60 min    x= 4 min 
x------------01h         24 1°-------------x                             15° 
 

Tendo por base esses cálculos, transforme os graus em horas e minutos: 
 
a) 37°20min                                                                       b)103°10min 
 
 
 
 
c)74°47min                                                                         d)201° 
 
 
 
 
 
e)99°30min                                                                         f) 143° 
 



 
 

19.Um empresário necessita realizar duas reuniões, uma em A (45° L) e a outra em B 
(180°L). Ele embarca de C (60° O) às 13:00 horas do dia 25 de abril. Após 10 horas de 
viagem, o empresário desembarca em A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas e logo 
em seguida ele já estava no avião com destino a B. Considerando que a viagem de A a B 
leva 15 horas, responda: 
 
a) Qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? 
 
b) Qual o horário e o dia de chegada do empresário em B? 
 
 
 
20. Um ponto está localizado a 30° de latitude norte e 20° de longitude leste. Com 
base em seus conhecimentos, responda: 
 
a) Qual é a distância, em graus, do ponto em relação à linha do Equador? E ao 
Meridiano de Greenwich? 
 
 
b) Em quais hemisférios o ponto está localizado 


