
 

1) Se em um mapa de escala 1:50.000 as cidades A e B distam 22 centímetros, qual a distância real, em quilômetros, entre estas duas 
cidades? 

R: 11 km 

2) Quais são as principais características do clima equatorial, de monções e temperado? 

R: 

Equatorial - Durante todo o ano é úmido, com alto índice de evaporação e altas temperaturas; A pluviosidade é alta (chuvas em grande 
quantidade), atingindo de 2.000 a 3.000 milímetros por ano; A umidade relativa do ar nas regiões de clima equatorial é elevada (média anual de 
90%); A temperatura média anual nestas regiões fica em torno de 26°C. Ocorre pouca variação de temperatura (entre mínima e máxima) durante o 
ano. 

Monções - As regiões da Ásia oriental e meridional estão submetidas ao regime das monções, ou seja, ventos sazonais que determinam um verão 
muito chuvoso e um inverno seco. Durante a estação chuvosa, os ventos sopram do oceano Índico para o continente e, na estação seca, do 
continente para o oceano. Isto caracteriza um clima tropical bastante peculiar. No Sri Lanka e na península malaia, o clima de monções adquire 
características tipicamente equatoriais, com temperaturas altas e precipitações abundantes durante todo o ano. 

Temperado - Nas áreas de clima temperado, os verões costumam ser moderados e os invernos frios; O índice pluviométrico (quantidade de 
chuvas) varia entre 1.500 mm e 2.000 mm (média anual); Na época do inverno, a umidade relativa do ar fica em torno de 80%. Já no verão ela 
aumenta para cerca de 90%; No período do inverno, a média de temperatura fica em torno de -2°C. No verão, a média sobe para 15°C; O clima 
temperado pode ser subdivido, de acordo com a região em que atua.  

3) Explique a teoria da panspermia. 

R: A panspermia é uma das teorias de origem e evolução da vida, que afirma que a vida é fruto de sementes dispersas no Universo, e que 
a Terra é apenas um dos planetas que recebeu essa semente, que se propagou com o passar do tempo, dando origem a todos as formas vivas 
existentes hoje. 

4) Faça uma pesquisa pela internet e explique o que é, de onde surgiu e quais os problemas relacionados ao Zika Vírus. 

Zika Vírus (ZKV) é um vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti (mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya) e o Aedes 
albopictus. O vírus Zika teve sua primeira aparição registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da Floresta Zika, em Uganda. 
Entretanto, somente em 1954 os primeiros casos em seres humanos foram relatados, na Nigéria. O vírus Zika atingiu a Oceania em 2007 e a 
Polinésia Francesa no ano de 2013. O Brasil notificou os primeiros casos de Zika vírus em 2015, no Rio Grande do Norte e na Bahia. Atualmente, 
sua presença já está documentada em cerca de 70 países. O vírus Zika é transmitido às pessoas, principalmente, através da picada de um 
mosquito infectado do género Aedes, principalmente o Aedes aegypti, em regiões tropicais. Os mosquitos Aedes picam, normalmente, durante o 
dia, sobretudo ao princípio da manhã e ao fim da tarde/princípio da noite. Este é o mesmo mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a 
febre amarela. Também é possível que o vírus Zika seja transmitido por via sexual. Outros modos de transmissão, tais como transfusões de 
sangue, estão a ser investigados. A doença do vírus Zika é, normalmente, ligeira e não exige tratamento específico. As pessoas doentes com o 
vírus Zika devem repousar muito, beber muitos líquidos e tratar a dor e a febre com os medicamentos normais. Se os sintomas piorarem, devem 
procurar cuidados médicos e aconselhamento. Actualmente, não existe nenhuma vacina disponível. 

5) Assista ao vídeo abaixo (, faça uma pesquisa na internet e responda: Por que ocorreu o desastre de Mariana (MG), quais os principais 
efeitos no meio ambiente, e quais regiões e cidades foram mais afetadas. 

Na tarde do dia 5 de novembro, o rompimento da barragem do Fundão, localizada na cidade histórica de Mariana (MG), foi responsável pelo 
lançamento no meio ambiente de 34 milhões de m³ de lama, resultantes da produção de minério de ferro pela mineradora Samarco --empresa 
controlada pela Vale e pela britânica BHP Billiton. Seiscentos e sessenta e três quilômetros de rios e córregos foram atingidos;1.469 hectares de 



vegetação, comprometidos; 207 de 251 edificações acabaram soterradas apenas no distrito de Bento Rodrigues. Esses são apenas alguns 
números do impacto, ainda por ser calculado, do desastre, já considerado a maior catástrofe ambiental da história do país. A enxurrada de rejeitos 
rapidamente se espalhou pela região, deixou mais de 600 famílias desabrigadas e chegou até os córregos próximos. Até o momento, foram 
confirmadas as mortes de 17 pessoas. Em questão de horas, a lama chegou ao rio Doce, cuja bacia é a maior da região Sudeste do País - a área 
total de 82.646 quilômetros quadrados é equivalente a duas vezes o Estado do Rio de Janeiro. A grande quantidade de lama lançada no ambiente 
afeta os rios não apenas no que diz respeito à vida aquática. Muitos desses rios sofrerão com assoreamento, mudanças nos cursos, diminuição da 
profundidade e até mesmo soterramento de nascentes. A lama, além de causar a morte dos rios, destruiu uma grande região ao redor desses 
locais. A força dos rejeitos arrancou a mata ciliar e o que restou foi coberto pelo material. 

6) Faça uma pesquisa na internet e explique a seguinte frase: A crise dos refugiados e o avanço do terrorismo 

A crescente presença de grandes grupos de imigrantes ilegais em países do centro e do norte da Europa ligou todos os alertas sobre algo não 
estava sendo feito nos pontos de entrada à UE, onde teoricamente todos os recém-chegados deveriam ser registrados. Os países membros da 
União Europeia aceitaram então distribuir, dentro de um prazo de dois anos, 160 mil solicitantes de asilo dos que estão na Grécia e na Itália, com a 
condição de que estes dois países garantissem a identificação e o registro de impressões digitais, além de que impedissem o avanço clandestino e 
desordenado de todas estas pessoas para outros países da UE. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 300 mil pessoas 
tentaram cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015. A maioria dos migrantes vem da África e do Oriente Médio, fugindo de 
perseguições políticas e guerras, como a que castiga a Síria desde 2011. Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final. A travessia é 
perigosa, feita em embarcações precárias geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas no Mar 
Mediterrâneo. Entre as vítimas está o garoto sírio Aylan Kurdi. A imagem de seu corpo estendido na praia turca de Bodrum comoveu o mundo e 
chamou a atenção para o drama dos refugiados. Os países europeus têm dificuldade em lidar com este enorme fluxo de estrangeiros e tentam 
estabelecer uma ação coordenada para receber os refugiados. Os migrantes geralmente aportam na Europa pela Grécia ou pela Itália e, de lá, 
muitos tentam chegar à Alemanha. O país mais próspero da União Europeia prometeu abrigar 800 mil refugiados em 2015, a maioria sírios. No 
entanto, para chegar até a Alemanha, os migrantes precisam atravessar diversos países, onde nem sempre são bem recebidos. Em nações como 
Hungria, Eslovênia e Áustria, os governos resistem em deixar que os estrangeiros cruzem as fronteiras e dificultam sua movimentação pelo 
continente, agravando a crise. Segundo o levantamento, divulgado nesta segunda-feira (11/07), ao menos metade dos entrevistados em oito dos 
dez países analisados, que representam 80% da população da Europa, acreditam que "a chegada de refugiados aumenta a probabilidade de 
terrorismo em seus países". "A crise dos refugiados e a ameaça de terrorismo estão estreitamente relacionadas na mente de muitos europeus", 
conclui o estudo do centro de pesquisas Pew. "O recente aumento do afluxo de refugiados na Europa ganhou amplo destaque na retórica anti-
imigração dos partidos de direita em todo o continente e no acalorado debate sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia (UE)." 
Em 2015, mais de 1 milhão de refugiados chegou à UE, sendo muitos deles requerentes de asilo em fuga de conflitos no Oriente Médio, na África e 
na Ásia. "É importante observar que as preocupações referentes aos refugiados não estão necessariamente relacionadas ao número de migrantes 
que chegam a um determinado país", diz o estudo, ressaltando a discrepância entre os países que acolheram um número maior de refugiados - 
como Alemanha e Suécia - e aqueles que receberam menos, como Polônia e Hungria. 

7) Quem são e o que fazem os Techers? 

Techer é, basicamente, um profissional que propõe inovação tecnológica. Seu trabalho é servir de “ponte” entre os departamentos de gestão e TI, 
trazendo um avançado conhecimento técnico em áreas como desenvolvimento e análise de sistemas, combinado a um domínio de áreas como 
marketing, empreendedorismo e vendas. Como resultado, um techer tem a chance de enxergar oportunidades únicas de otimização e de 
crescimento de mercado com a tecnologia. Não limitados a isso, eles também sabem como inserir essas ideias de maneira mais consciente e com 
menores riscos para as companhias, aumentando chances de lucro e otimização. 


