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04 a 08/05/2020: EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS – 3º ano EM 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR: LEONARDO 
 

1 - As linhas, que em geral os mapas apresentam, são os paralelos e meridianos, 

linhas imaginárias que permitem localizar com precisão qualquer ponto na 

superfície terrestre a partir de sua latitude e longitude. 

 
 

Considerando as informações anteriores e o quadro acima identifique a afirmação 

verdadeira: 

a) Os números 2 e 3 apresentam latitudes semelhantes e longitudes diferentes. 

b) Estão representados no quadro acima os hemisférios austral e ocidental. 

c) Os números 4 e 5 estão localizados nos hemisférios austral e ocidental, enquanto 

o número 1 está nos hemisférios boreal e oriental. 

d) O número 2 está localizado na latitude 55º sul e longitude 10º oeste, enquanto o 

número 4 está a 20º de latitude sul. 

 

2 - 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. 

 

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

http://4.bp.blogspot.com/-kjHJifYU1z0/TvPFVarhKUI/AAAAAAAAIlE/BDpHImYpgN0/s1600/a.JPG


 
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 ao sul de Pedro. 

 

4 - No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, Alfred Wegener, 

levantou uma hipótese que hoje se confirma, qual seja: há 200 milhões de anos, os 

continentes formavam uma só massa, a Pangeia, que em grego quer dizer “toda a 

terra”, rodeada por um oceano contínuo chamado de “Pantalassa”. Com a 

intensificação das pesquisas, também se pode afirmar que, além dos continentes, 

toda a litosfera se movimenta, pois se encontra seccionada em placas, conhecidas 

como “placas tectônicas”, que flutuam e deslizam sobre a astenosfera, carregando 

massas continentais e oceânicas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar 

explicar tais movimentos e, recentemente, descobriu-se que a explicação está 

relacionada: 

 

a) ao vulcanismo que movimenta o magma. 

b) ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no interior do planeta. 

c) ao princípio formador de montanhas conhecido por orogênese. 

d) aos terremotos e vulcanismos, em razão de sua força na alteração das 

paisagens. 

 

5 - Com base na figura abaixo, identifique as feições topográficas orientadas pelas 

direções cardeais e colaterais. 

  
a) Terreno íngreme ao nordeste e aplainados a oeste e a leste.  

b) Terreno aplainado ao noroeste e íngreme ao sudoeste e leste.  

c) Terreno íngreme ao oeste e leste e aplainado ao norte. 

d) Terreno aplainado ao norte e íngreme ao noroeste e sudeste. 

 

6 – Placas Tectônicas 



 
Observando a figura, podemos afimar que: 

I.  Alfred Wegener, meteorologista alemão, levantou a hipótese, no início do século 

XX, afirmando que, há 220 milhões de anos, os continentes formavam uma única 

massa denominada Pangeia, rodeada por um oceano chamado Pantalassa. Essa 

suposição foi rejeitada pela comunidade científica da época. 

II.  A litosfera encontra-se em movimento, uma vez que é composta por placas 

tectônicas seccionadas que flutuam deslocando-se lentamente sobre a astenosfera. 

III.  A cordilheira dos Andes é um dobramento recente. Datando do período 

Terciário da era Cenozoica, surge do intenso entrechoque das placas do Pacífico e 

Sul Americana promovendo o fenômeno de obducção. 

IV.  A Dorsal Atlântica estende se desde as costas da Groenlândia até o sul da 

América do Sul. Os movimentos divergentes entre as placas Africana e Sul-

Americana permitiram intensos derramamentos magmáticos originando rochas 

basálticas que foram incorporadas às bordas das referidas placas. 

 

Estão corretas. 

a) I e III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II, III e IV apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

 

7 - 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. 

 

8 - O percurso entre as cidades A e B era feito por uma estrada, contornando o 

lago que separa as duas localidades. Recentemente, foi inaugurada uma ponte 

ligando-as, conforma a figura abaixo. O uso da ponte reduzirá o percurso anterior 

em aproximadamente: 

  
a) 2 km 

b) 4 km 

c) 6 km 

d) 8 km 

e) 10 km 

 

9 - Assinale a alternativa que descreve corretamente a metodologia utilizada na 

elaboração dos fusos horários: 

a) Divisão dos 360º da circunferência terrestre em 24 partes, cujos limites entre 

uma e outra são de 15º, o que equivale à uma hora do dia. 

b) Divisão dos 180º da Terra em 12 partes, que se tornam dia conforme a presença 

da luz do sol e se tornam noite conforme a ausência desta. 

c) Mapeamento do movimento de translação, que resulta na sucessão das horas, e 

registro do momento exato em que a luz solar incide sobre cada ponto da Terra. 

d) Observação do movimento aparente do Sol que, por definição, nasce às 6h e se 

põe às 18h. 

e) Criação de uma convenção em que se padronizou o horário mundial com base na 

hora legal da cidade de Nova York. 

 

10 - A Copa do Mundo de Futebol de 2014 atrairá, para o Brasil, os olhares de 

milhões de pessoas. Curitiba sediará alguns jogos desse torneio. Um desses jogos 

está marcado para o dia 23 de junho às 13 horas. Assinale a alternativa que indica 

o horário que um telespectador que se encontra em Nova York, localizada no fuso 

de 75º W e outro que se encontra em Paris, localizada no fuso 15º E assistirão a 

esse jogo respectivamente. Considere os seguintes fatos: 

 

•  Nova York e Paris adotam o horário de verão. 

•  Curitiba situa-se no fuso oficial de Brasília (45º W) 

 

 

a) 11 horas – 14 horas 

b) 10 horas – 15 horas 

c) 10 horas – 17 horas 

d) 12 horas – 18 horas 

e) 11 horas – 16 horas 

 

 

Gabarito 

1 – B 

2 – A 



3 – D  

4 – B 

5 – A 

6 – D   

7 – A 

8 – C   

9 – A  

10 – D  


