
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar( Prof.º Frankes) 

 

01.   Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte integrante 
da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro, 
como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair 
da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de 
modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. 

ROSS, J. L. S. (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado). 
 

A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas 
mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do 
texto, identifique a possível consequência do avanço da técnica 
sobre o meio natural.   
a) sociedade aumentou o uso de insumos químicos – agrotóxicos e 
fertilizantes – e, assim, os riscos de contaminação.    
b) O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a 
natureza e difundir harmonia na vida  social.    
c) As degradações produzidas pela exploração dos recursos 
naturais são reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a 
recriação da natureza.    
d) O desenvolvimento técnico, dirigido para a recomposição de 
áreas degradadas, superou os efeitos negativos da degradação.    
e) As mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza 
foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter 
renovável.    
   
02.   Analise o mapa e leia o trecho a seguir. 
 

 
A cerimônia de abertura dos jogos olímpicos Rio 2016 foi transmitida 
ao vivo no dia 5 de agosto de 2016, às 20h (BRT). Telespectadores 
do mundo inteiro assistiram à transmissão simultânea a partir de 
diferentes emissoras de sistemas de comunicação. A localidade que 
assistiu à transmissão pela hora oficial de seu país, em data 
posterior ao fuso brasileiro e mais próximo ao término do horário 
matutino, foi a capital da  
a) Índia.   b) China.   c) Austrália.   d) Nova Zelândia.    
   
03.   Analise as afirmativas a seguir. 
I. Cilíndrica, Cônica e Plana são as três principais classificações das 
projeções cartográficas. 
II. Nas Projeções Cartográficas Equivalentes, busca-se manter a 
proporcionalidade das áreas representadas e, principalmente, a 
exatidão dos ângulos e das formas como ocorre, por exemplo, na 
Projeção de Peters. 
III. Uma das mais conhecidas Projeções Cartográficas Conformes é 
a de Mercator. Neste caso, as áreas de latitudes altas apresentam 
menos distorções em relação às de latitudes baixas. 
 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a afirmativa I está correta.    
b) Somente a afirmativa II está correta.    
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.    

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.    
e) Nenhuma das alternativas está correta.    
 

04.   O Sahel significa “costa” ou “fronteira”. É uma faixa de 500 km  a 

700 km  de largura, em média, e 5.400 km  de extensão, situada na 

África Subsaariana, entre o Saara, ao norte, e a savana, ao sul; e entre 
o oceano Atlântico, a oeste, e o Mar Vermelho, a leste. Trata-se de uma 
região fitogeográfica com estepes, vegetação complexa e algumas 

xerófilas que recebe uma precipitação entre 150  e 300 mm  por ano. 

Pode, portanto pensar-se que a agricultura no Sahel está condenada ao 
fracasso. No entanto, a região é protegida por um cinturão verde 
constituído por uma flora altamente diversificada, que a protege dos 
ventos do Saara. Por outro lado, o Sahel tem sido atingido por longos 
períodos de seca que aumenta a situação de fome. 

Fonte: www.biomania.com.br. Acesso: 15 de setembro de 2016. 
 

A descrição dessa região está caracterizada na seguinte imagem:  
a) 

     
b) 

     
c) 

     
d) 

     
   



 

05.   No Brasil, a criação de uma estrutura institucional para lidar 
com o tráfico internacional ilegal de drogas e com a lavagem de 
dinheiro é recente. A partir do final da década de 1990, o governo 
federal começou a estruturar os sistemas de controle sobre essas 
atividades, com base na ideia de que as operações ilícitas são 
problemas comuns dos estados nacionais e que só podem ser 
resolvidos de forma sistêmica. 

Adaptado de MACHADO Lia Osório. 
"Medidas institucionais para o controle do tráfico de drogas e da lavagem de 

dinheiro e seus efeitos geoestratégicos na região Amazônica brasileira". 
In Cadernos IPPUR, Vol. XXI, nº 1, 2007. 

 

Sobre o controle de operações ilícitas no mundo e no Brasil, analise 
as afirmações a seguir.  
I. As operações ilícitas não constituem um problema estritamente de 

segurança interna (sociedade civil, instituições, governo), mas 
também de segurança global. 

II. O tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro são operações que 
se organizam sob a forma de redes transnacionais, ou seja, não 
respeitam limites interestatais. 

III. A repressão às operações ilícitas só é possível mediante a 
colaboração internacional entre países, o que fortalece a 
concepção clássica de soberania do Estado. 

 

Está correto o que se afirma em  
a) II, apenas.        c) III, apenas.       e) I, II e III apenas.    
b) I e II, apenas.   d) II e III, apenas.    
   
06.   Para responder à questão, considere o quadro sobre alguns 
dos principais tipos de solos encontrados no Planeta e as afirmativas 
que seguem. 
 

SOLO CARACTERÌSTICAS 

Loess Formado por sedimentos não consolidados, 
depositados pelo vento e pela ação fluvial. 

Massapê Proveniente da decomposição do gnaisse e 
do calcário. 

Tchernozion Existente em regiões de clima quente e úmido 
no verão e frio no inverno, apresenta 
coloração negra, com tapete vegetal 
composto de gramíneas. 

Terra roxa Resultante da decomposição do basalto e 
diabásio; rico em argila e óxido de ferro. 

 

I. Os quatro tipos de solos são considerados adequados a práticas 
agrícolas diversas. 

II. Enquanto o tchernozion e o loess podem ser encontrados na Ásia 
e na Europa, a terra roxa e o massapé podem ser encontrados 
no Nordeste e Norte do Brasil, respectivamente. 

III. O tchernozion é ideal para o cultivo de cereais, enquanto a terra 
roxa é adequada para plantação de café e soja. 

IV. Quanto à origem, os quatro tipos de solos são considerados 
aluviais. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.   b) I e III.   c) II e IV.   d) III e IV.   e) I, III e IV.    
   
07.   Os impactos ambientais resultantes do rompimento da 
barragem de uma mineradora em Mariana-MG, no mês de 
novembro, são os mais diversos, estendendo-se pelos meios 
bióticos, abióticos e sociais, e ainda estão longe de ser totalmente 
mitigados.   
 

Conceitualmente, impacto ambiental pode ser entendido como  
a) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, que afetam a saúde, a segurança e 
o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a 
biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 
qualidade dos recursos ambientais.    

b) modificações ou alterações naturais de ordem física ocorridas 
sobre os recursos hídricos de uma determinada bacia 
hidrográfica apenas de forma direta e com longa duração.    

c) os desequilíbrios ocorridos nos ecossistemas associados 
necessariamente aos recursos hídricos de origem antrópica ou 
natural, que podem ser mensurados em matrizes de impacto 
ambiental e previstos em EIA-RIMA.    

d) a mudança de um determinado parâmetro ambiental, num 
determinado período e numa determinada área, resultante de 
uma dada atividade, com impactos somente no meio 
socioeconômico.    

   
 
 

08.   Atente aos seguintes excertos: 
 

“Por ser conectado ao clima global – associado a secas, tempestades 
e inundações em outros lugares – essa anomalia causa preocupação. 
O atual El Niño já é o mais forte registrado nos últimos 15 anos e, 
segundo os meteorologistas, já está ‘forte e maduro’ em novembro”; 
 

“Organização Meteorológica Mundial alerta para ondas de calor e 
tempestades”; 
 

“Somado à mudança climática, evento leva planeta a 'território 
desconhecido'”;  
 

“El Niño ganha força e será um dos três piores da história, afirma 
ONU”.  
 

Considerando as causas e os efeitos do El Niño, é correto afirmar que  
a) este é um fenômeno tipicamente continental, caracterizado pelo 

aquecimento acima do normal na América do Sul.    
b) o El Niño é um fenômeno oceânico ocasionado pelo aquecimento 

das águas superficiais nas regiões leste e central do Oceano 
Pacífico, próximo à costa do Peru.    

c) os efeitos deste fenômeno se manifestam em uma escala pequena 
atingido apenas algumas regiões do planeta, como o semiárido 
brasileiro.    

d) um dos principais efeitos deste fenômeno é o desequilíbrio 
ecológico ocasionado pelo aumento acima do normal na produção 
de guano na costa e na região central do Peru.    

   

09.   Sobre o fenômeno da inversão térmica, assinale a alternativa 
correta.  

a) Consiste no rápido resfriamento do ar próximo à superfície terrestre, 
o que torna a atmosfera estável e dificulta a dispersão de poluentes.    

b) É provocado pela reação da água da chuva com ácidos lançados a 
partir da queima de combustíveis fósseis.    

c) É provocado pela poluição das grandes cidades, a qual gera uma 
camada de ar frio próxima à superfície, enquanto o ar mais quente 
fica acima desta camada, agravando a concentração dos poluentes.     

d) É formado pelo aquecimento diferencial de porções continentais e 
marítimas, fazendo com que o vento sopre do continente para o 
oceano durante a noite.    

e) Pode agravar a ocorrência de enchentes e alagamentos nas zonas 
urbanas, pois situações de inversão térmica favorecem a ocorrência 
de fortes chuvas.    

   

10.   Observe a figura abaixo. 
 

 
 
Considere as afirmações sobre a posição geográfica de Natal (Brasil) 
e Murmansk (Rússia) e suas médias anuais de temperatura. 
I. Murmansk localiza-se em altas latitudes (zona glacial), onde os raios 
solares atingem a superfície de forma muito inclinada, registrando 
baixas temperaturas ao longo do ano. 
II. Natal localiza-se na zona temperada, onde os raios solares atingem 
a superfície verticalmente, elevando as temperaturas. 
III. A curvatura da superfície da Terra e a inclinação do eixo de rotação 
em relação aos raios solares são fatores que, combinados, explicam a 
diferença nas médias anuais de temperatura entre Natal e Murmansk. 

 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e III.    
e) I, II e III.    

 


