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01. O Aquífero Guarani é o segundo maior reservatório subsuperfi cial do mundo, sendo superado pelo Alter do Chão na região Amazônica. 
O Aquífero Guarani extrapola as fronteiras do Brasil, pois também está nas rochas do Paraguai, Argentina e Uruguai. É bom lembrar 
que esse aquífero está situado na região mais industrializada do país, o que justifi ca o maior grau de poluição desse lençol freático.

 Resposta: A

02. O projeto de transposição do rio São Francisco é um tema bastante polêmico, pois engloba a suposta tentativa de solucionar um 
problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca; e, ao mesmo tempo, trata-se de um projeto delicado do 
ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua extensão e importância na manutenção 
da biodiversidade, quanto pela sua utilização em transportes e abastecimento. As defi ciências contratuais e de gestão da construção 
fi zeram o preço da obra saltar de R$ 4,6 bilhões para R$ 8,2 bilhões, com base em 2014. O prazo de entrega da obra da transposição 
foi adiado de 2012 para 2015. A alternativa E descreve de forma correta a fi nalidade da obra.

 Resposta: E

03. Todas as afi rmativas estão corretas.

 Resposta: E

04. Somente o item V está incorreto, pois o processo de integração fl uvial tem como função dar sustentabilidade hídrica.

 Resposta: D

05. O termo pororoca é derivado do Tupi, que designa “estrondo”, corresponde a um fenômeno natural no qual acontece o encontro das 
águas de um rio com o oceano.

 Resposta: B

06. O caro aluno deve ter em mente que mesmo sendo a maior bacia hidrográfi ca do Brasil, a bacia Amazônica não possui o maior 
aproveitamento, pois essa posição pertence à bacia do Paraná.

 Resposta: D

07. O rio Paraguai nasce no estado do Mato Grosso, na chapada dos Parecis, e no seu percurso corta a região do Pantanal, provocando, 
na época de cheia, inundação dessa planície.

 Resposta: C

08. O multifuncional rio São Francisco teve suas águas utilizadas ao longo da história do Brasil para atender à economia. A criação de 
gado próximo às margens do São Francisco é uma prova disso, que acabou rendendo ao Velho Chico o apelido de rio dos Currais.

 Resposta: D

09. A letra E não representa o rio Araguaia, o rio Paraná não é um rio de planície e o rio Uruguai apresenta desníveis de relevo.

 Resposta: B

10. O Brasil é um gigante hidrográfi co, fatores como extensão territorial, a tropicalidade do seu clima e o relevo favorecem seu potencial 
para energia hidráulica.

 Resposta: C
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