MARCELO
LIMA

GEOGRAFIA

FUSOS
HORÁRIOS

24/08/2020

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.

OESTE

LESTE
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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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Em razão de sua larga extensão no sentido leste-oeste, o Brasil
apresenta uma variação grande de fusos horários, totalizando quatro
regiões distintas..
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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
6h
7h
4h
5h
c) 10h30min
d) 11h30min
e) 13h30min

5:00

+

TG- 6:30
11:30

RESP: D
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01. (C2 H6) Já faz 21 anos desde que a sombra de um conflito nuclear pairou sobre a
humanidade. O fim da Guerra Fria trouxe a aproximação, e até mesmo a
reestruturação, entre nações pelo mundo todo, que deixaram de lado antigos conflitos
ideológicos e passaram a pensar, juntamente com o resto do mundo globalizado, a
reconstrução de suas economias. Entretanto, durante os quase 46 anos de Guerra Fria,
muito se cogitou sobre ataques nucleares vindos da antiga União Soviética e que
atingiriam os Estados Unidos e vice-versa.
No coração do conflito, o cenário envolvia o disparo de uma grande quantidade de
mísseis sobre o Polo Norte, fato que leva a cogitar sobre qual seria a rota tomada por
esses mísseis, pois, analisando a superfície terrestre, caso um míssil balístico
intercontinental venha a ser disparado, o caminho mais curto entre Moscou e
Washington é sobre o topo, e não em volta do globo.
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Portanto, além do uso primordial da navegação
via satélite, motivo principal pelo qual, em
1978, os americanos criaram o Sistema de
Posicionamento Global, ou GPS, pode também
ser levado em consideração o uso de uma
projeção mais adequada para calcular o trajeto
que daria cabo a esse intento, que seria
a) a projeção plana ou azimutal.
b) a projeção cônica ou disforme.
c) a projeção cilíndrica de Peters.

d) a projeção cilíndrica de Mercator.
e) a projeção descontínua de Goode.
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02. (C2 H6) Coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias que servem para auxiliar
na localização de um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre.
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As coordenadas geográficas dos pontos A e C são, respectivamente,
a) 2° de latitude sul e 4° de longitude leste – 4° 30' de latitude sul e 2° de longitude
leste.
b) 4° de latitude leste e 2° de longitude sul – 2° de latitude leste e 3° 30' de longitude
norte.
c) 2° de longitude leste e 4° de latitude norte – 3° 30' de longitude leste e 2° de latitude
norte.
d) 2° de latitude sul e 4° de longitude leste – 3° 30' de latitude sul e 2° de longitude
leste.
e) 4° de longitude oeste e 2° de latitude norte – 2° de longitude oeste e 4° 30' de
latitude norte.

17

03. (C2 H6) O piloto de um helicóptero deverá realizar três entregas de produtos
seguindo as orientações do operador de uma torre de comando e fazendo uso de um
mapa representado por números e letras, como mostra a figura.
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Instruções
do
operador
da
torre
de
comando
Saindo do ponto 13, o piloto deve deslocar-se uma casa para o norte e ali fará sua
primeira entrega. Seguindo na direção oeste, desloca-se duas casas, ponto no qual fará a
segunda entrega. Para efetuar a terceira entrega, desloca-se três casas na direção
sudeste,
finalizando
o
seu
serviço.
Sabendo que as entregas foram todas realizadas por volta das 17h e levando em
consideração as orientações dadas pelo operador da torre de comando, os pontos que
representam as paradas para a primeira, a segunda e a terceira entrega são,
respectivamente,
a) 8, 7 e B.
b) 11, 6 e E.
c) 12, 2 e A.
d) 14, 4 e F.
e) 18, 23 e H.
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04 . (C2 H6)

A partir das informações contidas na imagem, a
melhor definição para escala é
a) Indica a posição de pontos (paralelos e meridianos)
sobre a superfície.
b) Expressa, por meio de símbolos e cores, os
elementos dispostos no mapa.
c) Indica a origem, a autoria e a data dos dados
apresentados no mapa.
d) Expressa a relação da dimensão gráfica e a
dimensão real do terreno.
e) Decifra os símbolos e representações apresentadas
no mapa.
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05. (C2 H6) A representação espacial está cada vez mais precisa em virtude da evolução
tecnológica pela qual a Cartografia vem passando. Porém, desde o homem pré-histórico,
a humanidade tem necessidade de fazer representações por meio de mapas e desenhos.
A evolução das técnicas e instrumentos cartográficos e de localização foram
determinantes para o progresso científico da humanidade e para a capacidade de
deslocamento dos grupos humanos sobre a superfície terrestre de forma mais precisa.
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A respeito da evolução da Cartografia e dos meios de orientação, conclui-se que
a) foram limitadas as contribuições da Teoria Heliocêntrica na produção dos mapas a
partir do século XVI, período das grandes navegações.
b) somente os egípcios, na antiguidade clássica, dedicaram fortes estudos às
observações astronômicas, principalmente para as fases da Lua.
c) as civilizações mais antigas, como forma de orientação, utilizavam elementos da
própria natureza, por exemplo, o Sol, a Lua e algumas estrelas.
d) a bússola continua sendo extremamente utilizada para a orientação, pois, assim
como o GPS, é um instrumento preciso de localização e de fácil entendimento.
e) a rosa dos ventos, extremamente utilizada durante as Grandes Navegações, tem
como princípio básico o movimento de translação da Terra, que dura, aproximadamente,
24 horas.
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