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Os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram 
estabelecidos através de uma reunião composta por representantes de 25 
países em Washington, capital estadunidense, em 1884. Nessa ocasião foi 
realizada uma divisão do mundo em 24 fusos horários distintos.
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A metodologia utilizada para essa divisão partiu do princípio de que são 
gastos, aproximadamente, 24 horas (23 horas, 56 minutos e 4 segundos) para 
que a Terra realize o movimento de rotação, ou seja, que gire em torno de seu 
próprio eixo, realizando um movimento de 360°. Portanto, em uma hora a 
Terra se desloca 15°. 
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O fuso referencial para a determinação das horas é o 
Greenwich, cujo centro é 0°. Esse meridiano, também 
denominado inicial, atravessa a Grã-Bretanha, além de 
cortar o extremo oeste da Europa e da África. A hora 
determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de 
GMT. A partir disso, são estabelecidos os outros limites de 
fusos horários.

LESTE OESTE 
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A Terra realiza seu movimento de rotação girando de oeste para leste em 
torno do seu próprio eixo, por esse motivo os fusos a leste de Greenwich 
(marco inicial) têm as horas adiantadas (+); já os fusos situados a oeste do 
meridiano inicial têm as horas atrasadas (-).
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Alguns países de grande extensão territorial no sentido leste-oeste 
apresentam mais de um fuso horário. A Rússia, por exemplo, possui 11 fusos 
horários distintos, consequência de sua grande área. 
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01- A linha imaginária considerada o marco 0° dos fusos horários 
é:

a) Linha do Equador
b) Trópico de Capricórnio
c) Meridiano de Greenwich
d) Trópico de Câncer
e) Linha de Câncer 
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02- Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração 
do movimento de __________, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que 
a Terra gira, passa-se uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra 
corresponde a um __________.

Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser 
completadas, respectivamente, por:
a) translação e meridiano.
b) translação e paralelo.
c) rotação e círculo.
d) rotação e fuso horário.
e) translação e fusos horários 
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Em razão de sua larga extensão no sentido leste-oeste, 
o Brasil apresenta uma variação grande de fusos horários, 
totalizando quatro regiões distintas..

http://brasilescola.uol.com.br/brasil/afinal-quantos-fusos-tem-brasil.htm


O PRIMEIRO FUSO está duas horas atrasado em relação ao 
Meridiano de Greenwich (-2GMT, portanto) e abrange apenas as 
ilhas do Atlântico.
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O SEGUNDO FUSO e mais importante fuso (-3GMT) abrange a maioria dos 
estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal e a capital Brasília, sendo, 
portanto, o horário oficial do país.
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O TERCEIRO FUSO (-4GMT) abrange alguns estados a oeste, a saber: 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do 
Amazonas.
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Já o QUARTO FUSO (-5GMT) abrange uma pequena parte oeste do 
Amazonas e o estado do Acre
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01- O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, 
aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes localidades. Essa 
característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um aspecto 
geofísico da Terra, que são, respectivamente:

a) ampla extensão longitudinal – movimento de rotação
b) posição territorial específica – formato geoide do planeta
c) longa distanciação norte-sul – movimento em torno do sol
d) expansão colonial interna – transformações geomorfológicas
e) fragmentação sociopolítica – deslocamento aparente do sol

RESP: A
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02- Supondo que um passageiro saia às 7h da manhã de Fernando de Noronha (PE) com 
destino a Campo Grande (MS) para uma reunião e sabendo-se que a viagem teve duração 
de 6 horas e 30 minutos, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o horário local 
em que o passageiro deve chegar a Campo Grande (MS).
a) 05h30min
b) 09h30min
c) 10h30min
d) 11h30min
e) 13h30min

7h

TG- 6:30 

6h5h4h5:00
+

TG- 6:30 
11:30 

x
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