


Conforme contagem populacional 
realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Piauí 
totaliza 3.118.360 habitantes, 

correspondendo a 1,64% da população 
brasileira. 

A densidade demográfica estadual é 
de aproximadamente 12,4 habitantes por 

quilômetro quadrado; o crescimento 
demográfico é de 0,9% ao ano. 
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A maioria da população piauiense é residente de áreas
urbanas: 65,8%; a população rural é de 34,2%. Etnicamente, a
população estadual é composta por: Pardos 63%, Brancos 33%,
Negros 3%. A religião predominante é o catolicismo (90%).
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Teresina, capital do Piauí, é a cidade mais populosa do estado – 814.230
habitantes.

Diferentemente de todos os outros estados nordestinos, a capital do Piauí
não está localizada no litoral, esse fato se deve ao processo de
colonização no território piauiense, que foi estabelecido do interior para o
litoral.
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Cidades estaduais que possuem grande concentração populacional são:
Parnaíba (145.705)
Picos (73.414)
Piripiri (61.834)
Floriano (57.690)
Campo Maior (45.177)
Barras (44.850)
União (42.654)
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# ANALISAR AS CARACTERÍSTICAS DO
SISTEMA DE TRANSPORTE NO BRASIL

# RECONHECER AS PRINCIPAIS BACIAS
HIDROGRAFICAS BRASILEIRAS



01- Leia o texto abaixo.

O Perfil dos Municípios Brasileiros em 2017, divulgado pelo IBGE, indica que, “dos municípios
com mais de 500 mil habitantes, 93% foram atingidos por alagamentos e 62% por
deslizamentos.

8



As secas foram o tipo de desastre que afetou a maior parte dos

municípios brasileiros: 2.706 ou 48,6%, seguido por alagamento (31%) e enchentes ou
enxurradas (27%). A região Nordeste teve 82,6% de seus municípios afetados,
especialmente o Ceará, em que essa proporção chegou a 98%, Piauí (94%), Paraíba (92%) e
Rio Grande do Norte (91%).
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Os outros desastres foram mais frequentes no Sul, em que 53,9% dos municípios foram
atingidos por alagamento, 51% por enchentes ou enxurradas, 25% por deslizamentos e
24,5% por erosão acelerada”.
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/21633-desastres-naturais-59-4-
dos-municipios-nao-tem-plano-de-gestao-de-riscos>. Acesso em: 09 out. 2018.

10



Considere as seguintes afirmações sobre eventos climáticos
extremos e planejamento urbano.

I. Episódios de precipitação intensa podem levar à diminuição
da capacidade de infiltração do solo e, consequentemente, a
perdas e danos em áreas urbanas.

II. As secas independem do quantitativo pluviométrico e do
armazenamento de água disponível superficial e
subsuperficialmente, pois são o reflexo do desajuste entre o
consumo e a disponibilidade.

III. As cidades com maior concentração de áreas verdes, por
diminuírem a velocidade do vento e reterem a umidade do ar,
propiciam melhores condições urbanas para ilhas de calor.

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e II.    
e) I, II e III.    

[A]
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02- 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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