


01- Sobre as características da hidrografia brasileira, são feitas as 
seguintes afirmações:

I. Considerando-se os rios de maior
porte, só é encontrado regime
temporário no sertão nordestino,
onde o clima é semiárido, no
restante do país, os grandes rios
são perenes.
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II. Predominam os rios de planalto em 
áreas de elevado índice 
pluviométrico. A existência de muitos 
desníveis no relevo e o grande volume 
de água possibilitam a produção de 
hidroeletricidade.
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III. Na região Amazônica, os rios são muito
utilizados como vias de transporte, e o
potencial hidrelétrico é amplamente
aproveitado.

Está correto o que se afirma em:

a) I apenas.

b) I e II apenas.

c) I e III apenas.

d) II e III apenas.

e) I, II e III.

[B]
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02- Leia os trechos a seguir:

“17/07/2017- Canela, Gramado e Caxias do Sul, [...] registraram o fenômeno.
Frio chegou com intensidade ao estado e temperatura deve cair ainda mais ao
longo do dia.“

“31/03/2016- Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete
chegar com tudo [...]”

5



Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de
notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida.
Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as
comidas típicas locais e têm o anseio de conhecer, ao vivo, a neve e o
congelamento das águas em pleno Brasil. A associação de dois importantes
fatores climáticos justifica a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos
nesta região. São eles:

a) latitude e altitude.

b) maritimidade e latitude.

c) continentalidade e maritimidade.

d) altitude e longitude.

e) correntes marítimas e massas de ar.

[A]
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03- O bioma Cerrado, no Brasil, foi bastante destruído devido às 
atividades agropastoris.
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Analise as proposições.

( ) I. Os Cerrados têm um aspecto
característico, marcado por árvores,
geralmente, tortuosas e espaçadas.

( ) II. Apesar do aspecto xeromórfico no
cerrado, não há escassez de água, mesmo nas
estações mais secas. Os cerrados brasileiros,
em comparação com as savanas africanas, são
úmidos, apesar da sazonalidade da umidade.
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( ) III. O Cerrado está presente nos estados de
minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, São Paulo e
paraná.

( ) IV. Até os 1970 acreditava-se que o solo do
cerrado era improdutivo, mas novas
tecnologias e novos tratamentos de solo
fizeram desta região uma das mais produtivas
do Brasil.

( ) V. Os incêndios no cerrado é uma das
principais ameaças na atualmente.
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Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I, II e III são
verdadeiras.

b) Somente as afirmativas II, IV e V são
verdadeiras.

c) Somente as afirmativas III e V são
verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são
verdadeiras.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

[E]
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04- Reconhecido como o segundo maior bioma da América do Sul e
o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22%
do território brasileiro, esta vegetação caracteriza-se por ser uma
região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de
quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande
biodiversidade e grande potencial aquífero, no entanto, é
considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais
ameaçado.

O texto trata da formação vegetal

a) floresta tropical.
b) caatinga.
c) formação do pantanal.
d) mata semiúmida.
e) cerrado.

[E]
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05- Leia o texto a seguir.

O Aquífero Guarani é a denominação
formal dada ao reservatório de água
subterrânea doce, pelo geólogo Danilo Anton
em homenagem à nação Guarani que habitou
essa região. Trata-se de um Aquífero
transfronteiriço que se estende por quatro
países: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.
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a) As águas subterrâneas podem ser captadas e ter seu uso imediato no consumo diário, já
que sua principal característica é a potabilidade em toda a extensão do aquífero.

b) O conhecimento hidrogeológico deste Aquífero é amplo, o que permite uma gestão
adequada de seus recursos, possibilitando a exploração racional e equitativa por parte dos
países da borda oriental.

c) Com o desenvolvimento dos planos diretores de uso do solo, todos os municípios
localizados sobre o Aquífero são obrigados a aplicar a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, o que garante a qualidade das águas infiltradas.

Com base nos conhecimentos sobre o Aquífero Guarani e
águas subterrâneas, assinale a alternativa correta.
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d) Os aquíferos estão protegidos da poluição, já que seu processo de formação
impede que os agentes poluidores cheguem às suas águas, o que permite
manter sua qualidade.

e) Os aquíferos abastecem a região em que estão inseridos e colaboram com a
dinâmica ambiental, econômica e social, mantendo a quantidade de água
subterrânea e superficial do planeta.

[E]
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06- Os parâmetros de análise apresentados nos
mapas estão em conformidade com uma
ampliação de escala:

a) possibilitando identificar os Estados produtores.
b) visualizando com mais detalhes a área
exploratória.
c) reconhecendo através de convenções os
minerais extraídos.
d) contrapondo áreas de extração com a
vegetação na superfície.
e) possibilitando identificar os Estados maiores

[B]
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07- As Coordenadas Geográficas são compostas de linhas imaginárias no 

sentido Norte-Sul e Leste-Oeste que possibilitam um processo de 

localização. Observando o planisfério a seguir, é correto afirmar-se que
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a) a localização geográfica do ponto 1 refere-se à
América do Sul, exatamente na porção central do
continente.

b) o ponto 4 encontra-se no hemisfério meridional e
oriental com latitude
c) o ponto 3 pode ser considerado o ponto mais
setentrional apresentado no planisfério.
d) o ponto 5 está localizado no hemisfério meridional
e ocidental na latitude
e) o ponto 2 encontra-se no hemisfério setentrional e
ocidental na latitude 30° norte e longitude 120°
oeste

[E]
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a) grande potencial hidráulico, predomínio de rios perenes e predomínio de foz do
tipo delta.
b) drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e predomínio de foz do tipo
estuário.
c) predomínio de rios temporários, drenagem endorreica e grande potencial
hidráulico.
d) regime de alimentação pluvial, baixo potencial hidráulico e predomínio de rios de
planície.
e) drenagem endorreica, predomínio de rios perenes e regime de alimentação
pluvial.

08- A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras,
as seguintes características:

[B]
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