
Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 323-8686 

 

04 a 08/05/2020: EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS – 1º ano EM 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR: LEONARDO 
 

1 - Sobre a representação cartográfica da Terra, assinale a opção CORRETA: 

a) Os paralelos são linhas traçadas paralelamente ao Meridiano de Greenwich. 

b) A distância em graus, que vai do Equador aos polos, chama-se longitude. 

c) O Equador divide o globo em Hemisfério Oriental e Ocidental. 

d) No Hemisfério Meridional, encontram-se os paralelos: Trópico de Capricórnio e 

Círculo Polar Antártico. 

e) A distância em graus de um ponto da superfície terrestre ao Meridiano de 

Greenwich varia de 0º a 90º. 

 

2 - Considerando-se as linhas a seguir como os “eixos imaginários” Equador e 

Greenwich (GMT) e os pontos assinalados como a localização aproximada das 

cidades de Tóquio/Japão e Lavras/MG-Brasil, assinale a alternativa que não analisa 

corretamente a localização das duas cidades no globo. 

 
a) As cidades estão localizadas em hemisférios diferentes. 

b) A cidade de Lavras posiciona-se no lado ocidental do globo. 

c) A cidade de Tóquio localiza-se no hemisfério setentrional do globo. 

d) Diferentes fatores climáticos caracterizam as regiões citadas. 

e) No que diz respeito a fusos horários, essas cidades estão atrasadas em relação à 

GMT. 

 

3 - Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas geográficas corretamente 

relacionadas: 

 
a) A: Lat = 50°S; Long = 150°W. 

b) B: Lat = 60°N; Long = 0°. 

c) C: Lat = 30°S; Long = 180°E. 

d) D: Lat = 20°N; Long = 120°E. 

e) E: Lat = 20°S; Long = 30°N. 

 



4 - O globo terrestre é uma forma de representação da Terra. Nele podemos 

observar as linhas imaginárias, importantes para o estabelecimento das 

coordenadas geográficas, que são medidas estabelecidas para localizar um ponto 

na superfície do planeta. 

Considerando as coordenadas geográficas, associe os termos listados na Coluna A 

aos conceitos apresentados na Coluna B. 

 

COLUNA A 

1 - Latitude 

2 - Longitude 

3 - Paralelos 

4 - Meridianos 

COLUNA B 

(__) Linhas imaginárias verticais que convergem para os polos. 

(__) linhas imaginárias cujo plano é perpendicular ao eixo de rotação da Terra. 

(__) distância, expressa em graus, cujo ponto inicial é Greenwich. 

(__) medida, em graus, que estabelece as coordenadas ao norte e ao sul. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses da Coluna B, de 

cima para baixo. 

a) 1, 2, 3, 4 

b) 1, 2, 4, 3 

c) 4, 3, 2, 1 

d) 3, 1, 2, 4 

e) 3, 2, 1, 4 

 

5 - A linha imaginária que circula a Terra a 23°27’ de latitude norte denomina-se: 

a) Círculo polar Ártico. 

b) Meridiano de Greenwich. 

c) Trópico de Câncer. 

d) Trópico de Capricórnio. 

 

6 - Leia o texto abaixo.  

 

O jardim de caminhos que se bifurcam 

(....) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na 

sombra. Um me perguntou: O senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? Sem 

aguardar resposta, outro disse: A casa fica longe daqui, mas o senhor não se 

perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho 

dobrar à esquerda.  

 (Adaptado. Borges, J. Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1997. p.96.)  

 

Quanto à cena descrita acima, considere que  

 

 I - o sol nasce à direita dos meninos;  

 II - o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas encruzilhadas 

até a casa. Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos sentidos:  

 

A) oeste, sul e leste.  

B) leste, sul e oeste.  

C) oeste, norte e leste.  

D) leste, norte e oeste.  

E) leste, norte e sul. 

 

7 - Observe a figura, na qual algumas pessoas estão observando o pôr-do-sol: 



 
Levando-se em consideração os pontos cardeais, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Rafael localiza-se a leste de Maria. 

b) Pedro localiza-se ao norte de Rafael. 

c) Maria localiza-se a oeste de Lucas. 

d) Lucas localiza-se a oeste de Rafael. 

e) Lucas localiza-se ao sul de Pedro. 

 

8 - 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 

 



9 - 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. 

 

10 - 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 

 

 

Gabarito 

1 – D 

2 – E   

3 – B  

4 – C  

5 – C  

6 – A  

7 – E  

8 – A 

9 – D 

10 – A  


