


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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Com base nos conhecimentos sobre o Aquífero Guarani e águas
subterrâneas, assinale a alternativa correta.
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.
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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03- As charges que seguem dizem respeito às condições do sistema de 
transporte no Rio Grande do Sul e no Brasil.
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Usando essas informações e seus conhecimentos sobre o tema, analise as
afirmações e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) Ao privilegiar investimentos públicos no setor de transporte rodoviário, o
governo JK (1956-1961) favoreceu a dependência em relação ao petróleo, um
dos motivos do alto custo do transporte rodoviário.
( ) A matriz de transporte utilizada no Rio Grande do Sul está
predominantemente centrada no transporte rodoviário, cuja utilização é
superior à média brasileira.

17



18

( ) O transporte ferroviário, que já foi o mais utilizado no Rio Grande do Sul e
no Brasil, hoje é superado, em volume de mercadorias transportadas, por
modais como o transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário.
( ) O transporte rodoviário é priorizado no Brasil por ser mais econômico,
mais rápido e menos poluente em relação às demais modalidades de
transporte.
( ) A rede ferroviária do Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século
passado, atendia às atividades econômicas de diversas regiões gaúchas,
ligando-as a Porto Alegre e ao porto de Rio Grande, favorecendo a região
pastoril da Campanha.



A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 

a) V – F – F – V – V. 
b) F – F – V – V – F.
c) F – V – V – F – F.
d) V – F – V – F – F.
e) V – V – F – F – V. [E]
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A divisão do território brasileiro apresentada 
no cartograma é baseada na(s) sua(s) 

a) estrutura edáfica   
b) divisão geológica   
c) bacias hidrográficas   
d) florestas nativas   
e) formações do relevo   [C]

04-
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05- Analise o mapa.
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A correlação entre o mapa e a hidrografia brasileira permite afirmar que:

a) no Centro-Oeste, a presença da bacia do Parnaíba garante chuvas constantes ao longo do
ano.

b) na Amazônia, as águas provenientes das chuvas ficam contidas pelas barreiras naturais do
Planalto Meridional.

c) no sertão nordestino, os menores índices pluviométricos favorecem a concentração de
rios intermitentes.

d) na parcela oeste da região Sul, espera-se que os rios perenes sequem durante os meses
de menor precipitação.

e) na região Sudeste, a elevada média de precipitação anual é explicada pelos rios
temporários que cortam a região.

[C]
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