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1. (Ufg 2014)  Importantes nascentes do rio Araguaia encontram-se ameaçadas por causa da 

aceleração de processos associados à dinâmica geológica externa atual e à apropriação do 
terreno. Levando-se em conta a localização dessas nascentes, associada a relevos de planalto 
e ao Sistema Aquífero Guarani da Bacia Sedimentar do Paraná, considera- se que esses 
processos são intensificados principalmente pela  
a) atividade agrícola, em áreas de ocorrência de solos jovens, originados de rochas calcárias, a 
qual intensifica o surgimento de dolinas e cavernas.    
b) atividade agropecuária, com o desmatamento de áreas de solos arenosos espessos, que 
intensifica a ocorrência de processos erosivos hídricos.    
c) ocupação urbana, gerando impermeabilização de solos argilosos, jovens e rasos, o que 
intensifica a ocorrência de desmoronamentos.    
d) ocupação de encostas muito inclinadas, em áreas de afloramento de rochas graníticas, 
aumentando a ocorrência de corrida de detritos.    
e) atividade de extração de rochas quartzíticas, gerando áreas de deposição de rejeitos, 
aumentando a ocorrência de queda de blocos rochosos.    
   
2. (Unesp 2012)  Observe os perfis longitudinais de importantes rios de algumas das bacias 

hidrográficas brasileiras. 
 

 
 
As bacias hidrográficas identificadas nos perfis são, respectivamente,  
a) Amazônica, Tocantins-Araguaia, Uruguai e Atlântico Nordeste Oriental.    
b) Tocantins-Araguaia, Paraguai, Parnaíba e Atlântico Leste.    
c) Atlântico Sudeste, Uruguai, Paraguai e Amazônica.    
d) Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná.    
e) Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba, São Francisco e Paraná.    
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3. (Espm 2012)  Na bacia hidrográfica, indicada no mapa abaixo, está sendo construída aquela 

que será a segunda maior usina hidrelétrica do país e uma das maiores do mundo, tendo 
gerado forte debate nacional. 

 
 
 
A usina será construída:  
a) No alto curso do rio principal da bacia.    
b) Junto à foz do principal rio da bacia.    
c) Em um afluente da margem direita do principal rio 
da bacia.    
d) À montante do mais extenso rio da margem 
esquerda da bacia.    
e) À jusante do mais importante rio da margem 
esquerda da bacia.    
   
 
 
 
 

4. (Upf 2016)  Em relação ao Sistema Aquífero Guarani, é correto afirmar que:  

a) trata-se de um dos maiores e mais importantes reservatórios de águas superficiais 
conhecidos no mundo.    
b) constitui um corpo hídrico subterrâneo e transfronteiriço, abrangendo parte dos territórios do 
Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai.    
c) contempla, como todos os aquíferos, grandes depósitos de águas doces invisíveis, o que 
facilita a preservação e o monitoramento da sua captação.    
d) se situa na bacia hidrográfica do Amazonas, em terreno de formação sedimentar.    
e) abrange, em território brasileiro, estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste.    
   
5. (Ueg 2016)  Observe a imagem a seguir. 
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O rompimento da Barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues em Mariana, MG, em 
novembro de 2015, deixou 19 mortos e muita destruição. Conforme pode ser observado na 
figura apresentada, os rejeitos dessa barragem afetaram:   
a) os ribeirinhos dos afluentes da margem direita do Rio Doce.    
b) os municípios banhados pela bacia do Rio Doce, em Minas Gerais.    
c) a população ribeirinha residente a jusante da barragem do Fundão.    
d) principalmente a população dos municípios de Barbacena e Viçosa.    
e) o Rio Doce e seus afluentes a montante das barragens Fundão e Santarém.    
   
6. Analise as informações a seguir. 
 
Por suas condições físicas, o Brasil possui inúmeras bacias hidrográficas, muitas das quais 
aproveitadas como fonte de produção energética, fator imprescindível ao incremento 
socioeconômico nacional. 
 
Sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras, são feitas as afirmativas a seguir. 
 
I. Localizada integralmente no território nacional, a Bacia Amazônica, cujo potencial 
hidroelétrico é pouco explorado em função da sua natureza tipicamente de planície, acaba por 
dificultar o desenvolvimento regional. 
II. A Bacia do Tocantins-Araguaia, considerada a maior bacia genuinamente brasileira, 
ocupando quase 9% das terras do país, possui grande importância na geração de energia, 
destacando-se a usina hidrelétrica de Tucuruí. 
III. Inserida totalmente em território nacional, a Bacia do São Francisco, tipicamente planáltica, 
pouco contribui para a produção energética regional, uma vez que atravessa o semiárido, 
sendo suas águas destinadas à irrigação de lavouras de subsistência. 
IV. Com grande participação junto à produção hidroenergética nacional, a Bacia do Paraná 
também se destaca por possuir uma importante hidrovia, a Tietê-Paraná, que é uma importante 
via de escoamento de uma das mais produtivas regiões agrícolas do país. 
 
Assinale a opção correta.  
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.    
b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.    
c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.    
d) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.    
e) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
   
7. (Enem 2014)   

 
 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe  
a) impedir a perfuração de poços.    
b) coibir o uso pelo setor residencial.    
c) substituir as leis ambientais vigentes.    
d) reduzir o contingente populacional na área.    
e) introduzir a gestão participativa entre os municípios.    
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8. (Mackenzie 2014)   

 
 
Com base no mapa, analise as proposições a seguir: 
 
I. O número 1 corresponde a maior Bacia Hidrográfica do mundo, apresenta rios caudalosos e 
perenes, uma vez que o principal deles é o Amazonas. Abriga, atualmente, no Rio Xingu, o 
processo de instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
II. O número 2 corresponde a Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Possuindo 
geomorfologia plana, é totalmente navegável. Atravessa regiões despovoadas representando, 
assim, importante meio de transporte para as populações ribeirinhas. A usina hidrelétrica de 
Paulo Afonso localiza-se no rio Tocantins destacando-se como a segunda maior do país. 
III. O número 3 corresponde a Bacia Hidrográfica do Paraná. Concentrando o maior potencial 
hidrelétrico instalado do país, que fornece energia elétrica para as Regiões Sudeste, Sul e 
parte do Centro-Oeste. Ao longo de sua extensão encontra-se parte importante da riqueza 
hídrica subterrânea do aquífero Guarani. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas I está correta.    
b) Apenas I e II estão corretas.    
c) Apenas II e III estão corretas.    
d) Apenas I e III estão corretas.    
e) I, II e III estão corretas.    
   
9. (Ufg 2013)  Leia o texto a seguir. 

 
[...] 
Pensei que seguindo o rio 
eu jamais me perderia: 
ele é o caminho mais certo, 
de todos o melhor guia. 
Mas como segui-lo agora 
que interrompeu a descida? 

Vejo que o Capibaribe, 
como os rios lá de cima, 
é tão pobre que nem sempre 
pode cumprir sua sina 
e no verão também corta, 
com pernas que não caminham. 
[…] 

 
MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina. Recife: Fundaj, 

Editora Massangana, 2009. p. 14. (Adaptado). 
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No trecho do poema, o retirante faz alusão a uma característica comum a vários cursos d'água 
que drenam o sertão nordestino, que os diferencia em relação ao padrão mais comum no 
território brasileiro. Essa característica compreende a  
a) velocidade do fluxo das águas nas terras altas.    
b) perenidade do fluxo das águas durante todo o ano.    
c) intermitência do fluxo das águas na estiagem.    
d) exogenia do fluxo das águas em direção ao mar.    
e) endogenia do fluxo das águas em direção ao interior.    
   
10. (Pucrs 2012)  Considerando as características hidrofitogeográficas do Brasil, é correto 
afirmar que o domínio  
a) da Mata Atlântica é caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes sazonais e por uma 
vegetação menos densa, com predomínio de plantas de grande porte que recebem influências 
dos ventos úmidos.    
b) da Caatinga é caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes sazonais devido ao baixo 
índice de chuvas, e apresenta uma vegetação composta por arbustos com galhos retorcidos e 
raízes profundas, assim como cactos e bromélias.    
c) da Floresta Equatorial ocupa o Planalto Meridional Brasileiro e é caracterizado por rios que 
deságuam diretamente no Oceano Atlântico, situando-se sua foz na Faixa Tropical.    
d) do Cerrado ocupa áreas do Planalto Central Brasileiro e parte da área de várzea da 
Amazônia, apresentando uma rede pluvial que forma a bacia hidrográfica do Rio Paraná.    
e) da Mata de Araucária, o mais preservado do país, possui uma vegetação formada 
predominantemente pelo chamado pinheiro-do-paraná, sofre influência do clima subtropical e 
da elevada altitude e apresenta rios que congelam por longos períodos no inverno.    
   
11. (Unimontes 2012)  No estado de Minas Gerais, a maior bacia hidrográfica é a do rio São 
Francisco, que nasce na região Centro-Oeste do estado, no município de São Roque de Minas, 
na área da Serra da Canastra. Sobre o rio São Francisco no território mineiro, podemos afirmar 
que  
a) o aproveitamento econômico das águas do rio São Francisco, no território mineiro, é 
pequeno, haja vista que a quantidade de água é baixa.    
b) o escoamento do rio ocorre de sul para norte, desde sua nascente até a divisa de Minas 
Gerais com a Bahia.    
c) a parte mais preservada do rio São Francisco, em Minas Gerais, é o trecho que passa pelo 
norte do estado.    
d) o principal problema ambiental do São Francisco é a contaminação por minerais pesados 
provenientes do garimpo de ouro.    
   
12. (Espm 2011)   

 
 

Em relação à região destacada, está correto afirmar:  
a) Trata-se de região drenada por rio principal 
exorreico, com juzante no sentido norte e de grande 
importância à população ribeirinha.    
b) A transposição projetada em seu principal rio tem 
como justificativa explorar o potencial hidrelétrico e 
aumentar a produção energética para o nordeste.    
c) É a única bacia hidrográfica genuinamente 
brasileira e irriga uma área bastante atingida por 
estiagens.    
d) No curso desse importante rio brasileiro será 
construída a segunda maior usina hidrelétrica 
brasileira e terceira maior do mundo, com previsão de 
operação para 2014.    
e) As usinas de Paulo Afonso, Sobradinho e Balbina, 
geram energia para todo o nordeste brasileiro sob a 
responsabilidade energética da CHESF    
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13. (Mackenzie 2016)  Belo Monte, uma usina de promessas 
 
O Instituto Socioambiental (ISA) lançou esta semana o Dossiê Belo Monte, que aponta para 
uma série de erros e equívocos no planejamento e construção da terceira maior hidrelétrica do 
mundo. 

por Dal Marcondes — publicado 29/06/2015 12h16 
http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/belo-monte-uma-usina-depromessas-8007.html 

 
 
A construção da polêmica obra de infraestrutura energética está localizada  
a) Na bacia do Tocantins – Araguaia. Atravessando regiões bastante povoadas funciona como 
importante meio de transporte local. A obra está instalada na cabeceira do rio Araguaia.    
b) Na bacia do Parnaíba. Importante via de escoamento para o Oceano Atlântico. Tem sido 
utilizada para o permanente fluxo de circulação das exportações brasileiras de minério de ferro. 
A obra está instalada no rio Araguari.    
c) Na bacia Amazônica. Nela encontramos o maior potencial hidráulico do país. Cortando 
extensas áreas com pouca declividade, a população local faz dos rios o principal meio de 
transporte e fonte de sobrevivência. A obra foi instalada no rio Xingu.    
d) Na bacia do Norte. O mau aproveitamento da água é um problema histórico na região. Esse 
fato justificaria o baixo índice de desenvolvimento econômico e social local. A usina foi 
instalada no rio Xingó.    
e) Na bacia do São Francisco. Importante meio de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste 
do país. O São Francisco é o principal rio perene que corta o Sertão nordestino. Em seu curso, 
seguem as obras polêmicas de Transposição do rio e a instalação da usina de Belo Monte.    
   
14. (Unesp 2015)  A escassez de recursos hídricos pode ser vista como resultado de um 

conjunto de fatores naturais e humanos que variam em cada região. No caso da região 
Sudeste, em especial da região metropolitana de São Paulo, entre os fatores humanos que 
contribuem diretamente para a restrição da disponibilidade de água estão:  
a) a transposição de bacias hidrográficas e o grande consumo agrícola de recursos hídricos.    
b) a intensa poluição de rios e lençóis freáticos e o grande consumo urbano e industrial de 
recursos hídricos.    
c) o grande consumo urbano e agrícola de recursos hídricos e a inexistência de infraestruturas 
de captação, tratamento e distribuição de água.     
d) a preservação de vastas extensões de floresta nativa e a transposição de bacias 
hidrográficas.    
e) a inexistência de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água e a intensa 
poluição d rios e lençóis freáticos.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto 1 
Dentre as formações vegetais brasileiras, aspectos hidrológicos distinguem áreas de 
ocorrência de Cerrado e de Caatinga. Verifica-se, por exemplo, que a rede de drenagem 
intermitente é um dos fatores determinantes para diferenciar as depressões semiáridas 
ocupadas pela Caatinga, dos planaltos semiúmidos ocupados pelo Cerrado. 
SILVA, C. R. Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para entender o presente e prever 

o futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. p. 44. [Adaptado]. 
 
Texto 2 
Na região do Cerrado são registrados casos, como no oeste da Bahia, onde já ocorreu o 
desaparecimento de mananciais importantes, em mais de duas décadas de exploração 
agrícola. Conhecido como “floresta invertida” por ter mais matéria orgânica vegetal no subsolo 
do que na parte superior, o sistema radicular nas áreas de Cerrado é extenso e capaz de reter 
no mínimo 70% das águas das chuvas. 

BARBOSA, A. S. Elementos para entender a transposição do rio São Francisco. Cadernos do 
CEAS – Centro de Estudos e Ação Social. Salvador, n. 227, jul.-set. 2007, p. 95-105. 

[Adaptado].  
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15. (Ufg 2012)  No âmbito do Cerrado, o Texto 2 aborda o funcionamento de um sistema fluvial 

perene, no qual os canais principais no período  
a) chuvoso abastecem o nível das águas subterrâneas, com a infiltração destas a partir dos 
canais de drenagem mais permeáveis. O volume das águas subterrâneas poderá diminuir com 
seu bombeamento intensivo.    
b) chuvoso alimentam o nível freático, podendo desaparecer durante o período seco. Esse 
nível pode tornar-se profundo com o bombeamento intensivo da água subterrânea para uso 
agrícola.    
c) seco têm a vazão diminuída à jusante, por causa da recarga da água subterrânea pelo 
escoamento fluvial. O volume de água dos canais pode diminuir com o rebaixamento do nível 
freático e afetar as atividades agropecuárias.    
d) chuvoso apresentam infiltração da água a partir de seus leitos. A vazão da água subterrânea 
pode ser diminuída com a retirada da cobertura vegetal adjacente.    
e) seco têm seus cursos d'água mantidos, em consequência da infiltração das águas nas 
vertentes no período chuvoso. O volume de água desses canais pode diminuir com o 
desmatamento.    
   
16. (Ucs 2012)  Um rio, em seu percurso da nascente até a foz, retira, transporta e deposita 
materiais ou sedimentos. 
Observe a gravura abaixo, de um rio que corre em área plana, formando curvas. 
 

 
 
As curvas formadas pelo rio, representado na figura acima, recebem a denominação de  
a) abrasões.    
b) drenagens.    
c) meandros.    
d) erosões fluviais.    
e) bancos fluviais.    
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17. (Ufrgs 2011)  As figuras abaixo representam uma comparação entre um riacho natural e 

outro canalizado. 
 

 
 
Considere as seguintes afirmações, sobre os efeitos da canalização na dinâmica de um curso 
d’água. 
I. A retirada da cobertura vegeta! ocasiona o desaparecimento da sombra, causando danos à 
flora e aos organismos aquáticos sensíveis ao calor. 
II. A eliminação dos meandros fluviais e da cobertura vegetal aumenta a velocidade das águas 
do riacho. 
III. A canalização consiste em retilinizar, aprofundar e revestir leitos fluviais, com o objetivo de 
aumentar a capacidade de infiltração dos solos e, assim, diminuir o extravasamento do leito 
fluvial. 
Quais estão corretas?   
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e II.    
e) I, II e III.    
   
18. (Ufpel 2007)  Os rios constituem um elemento essencial para o ser humano, desde os 

primórdios da humanidade até os dias atuais. Além de sua importância natural, destaca-se 
também sua funcionalidade política, econômica e social. 
Os rios são correntes de água doce que se formam a partir de uma precipitação (chuva ou 
neve) ou de fontes naturais. 
Em uma bacia hidrográfica, é possível identificar diferentes elementos e características no 
percurso de um rio. 

 
Com base nos dados anteriores e em seus 
conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta 
a relação correta dos elementos e características 
identificados na figura.  
a) (4) Nascente, (3) Afluente, (2) Meandro, (1) Foz em 
Delta, (5) Margem esquerda e (6) Margem direita.    
b) (6) Nascente, (2) Afluente, (4) Meandro, (1) Foz em 
Delta, (5) Margem esquerda e (3) Margem direita.    
c) (4) Nascente, (2) Afluente, (5) Meandro, (1) Foz em 
Delta, (6) Margem esquerda e (3) Margem direita.    
d) (6) Nascente, (3) Afluente, (2) Meandro, (4) Foz em 
Delta, (5) Margem esquerda e (1) Margem direita.    
e) (2) Nascente, (1) Afluente, (4) Meandro, (3) Foz em 
Delta, (6) Margem esquerda e (5) Margem direita.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [B] 
 
Resposta da questão 2: [D] 
 
Resposta da questão 3: [C] 
 
Resposta da questão 4: [B] 
 
Resposta da questão 5: [C] 
 
Resposta da questão 6: [D] 
 
Resposta da questão 7: [E]  
 
Resposta da questão 8: [D] 
 
Resposta da questão 9: [C] 
 
Resposta da questão 10: [B]  
 
Resposta da questão 11: [B] 
 
Resposta da questão 12: [A] 
 
Resposta da questão 13: [C] 
 
Resposta da questão 14: [B] 
 
Resposta da questão 15: [E]  
 
Resposta da questão 16: [C]  
 
Resposta da questão 17: [D] 
 
Resposta da questão 18: [B]   
  
 


