
Hidrografia 

1)É incorreto afirmar sobre a hidrografia brasileira que: 
a) o São Francisco é totalmente navegável e seu principal 
porto é Marabá. 
b) os rios brasileiros são quase todos de regime pluvial. 
c) o rio Doce banha importante região que abrange as 
"cidades do aço". 
d) os rios temporários do Nordeste são aproveitados para 
açudagem. 
e) a navegação fluvial é importante para o país, pois 
possuímos 45.000km de rios navegáveis. 
 

2) “Ainda não existem estudos detalhados sobre toda a 
área de ocorrência do Aquífero Guarani no Brasil e nos 
outros países do Mercosul. Entretanto, teria sido melhor 
denominá-lo "Sistema Aquífero Guarani", já que se trata 
de um conjunto heterogêneo de "unidades 
hidroestratigráficas" que podem conter muita, pouca ou 
nenhuma água. Sinteticamente, essas unidades poderiam 
ser descritas como formações geológicas portadoras de 
água, em maior ou menor quantidade”. 
MACHADO, J. L. F. A redescoberta do Aquífero 
Guarani. Scientific American Brasil. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/sciam>. Acesso em: 12 jun. 
2015. 
Sobre o Aquífero Guarani, podemos afirmar que: 
a) é um aquífero composto por rochas 
sedimentares sobrepostas a rochas vulcânicas. 
b) apresenta imunidade à contaminação por agrotóxicos. 
c) é, ainda, parcamente utilizado para as atividades 
humanas. 
d) encontra-se afastado das áreas mais densamente 
povoadas do país. 
e) possui um nível de recarga maior do que a possibilidade 
de retirada de suas águas. 
3)Sobre a HIDROGRAFIA da América do Sul, numere a 
coluna 2, de acordo com a coluna 1 (rios) e marque a 
alternativa que apresenta a numeração CORRETA. 
Coluna 1 
1 - Orenoco 
2 - Amazonas 
3 - Negro 
4 - Paraná 
5 - Paraguai 
Coluna 2 

( ) Nasce no peru (Andes), onde é chamado de Marañon. 
( ) Na Venezuela drena uma extensa área dominada por 
planícies, sendo navegável até por navios de grande 
tonelagem. 
( ) Nasce no Brasil e deságua no Atlântico, formando um 
imenso estuário, o rio da Prata, entre a Argentina e o 
Uruguai. 
( ) Em sua confluência com o rio Solimões dá origem ao 
nome Amazonas para designar o maior rio do mundo em 
volume de água. 
( ) Sendo navegável, é de grande importância para o seu 
país que não dispõe de saída para o mar 
a) 5, 1, 4, 3, 2 
b) 4, 1, 2, 3, 5 
c) 3, 2, 1, 4, 5 
d) 2, 1, 4, 3, 5 
e) 1, 2, 4, 3, 5 
 
4)Considere as seguintes afirmações sobre a hidrografia 
brasileira: 
 
I. Apresenta lagos tectônicos, formados pela ocupação das 
depressões pelo mar, como a lagoa dos Patos (RS) e a 
Rodrigo de Freitas (RJ). 
II. A ocorrência de rios temporários é predominante no 
sertão nordestino, onde o clima é semi-árido. 
III. Predominam rios de planície, facilitando o 
aproveitamento do potencial hidrelétrico. 
IV. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, 
possuem regime pluvial. 
 
Estão corretas SOMENTE 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
5)Devido à grande extensão territorial e aos tipos de 
clima do Brasil, a hidrografia brasileira apresenta as 
seguintes características: 
 
I. Há rios temporários, mas predominam os rios perenes, 
em função dos regimes pluviométricos. 
II. Todas as bacias hidrográficas são exorréicas, e 
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predominam rios de planalto em áreas de grande índice 
pluviométrico. 
III. A maioria dos grandes rios deságua no Oceano 
Atlântico e possui foz em delta. 
IV. O Brasil não possui lagos tectônicos, mas lagos de 
várzea e lagoas costeiras formadas por restingas. 
 
Estão corretas 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) apenas III e IV. 
e) apenas I, II e IV. 
 
6)Sobre a hidrografia brasileira é CORRETO afirmar que: 
a) apesar da maioria dos rios brasileiros ter a vertente para 
o oceano Atlântico, o rio Negro, na bacia amazônica, tem 
sua vertente para o oceano Pacífico em virtude de sua 
nascente se localizar nos Andes peruanos. 
b) todas as grandes bacias hidrográficas brasileiras têm a 
sua vertente para o oceano Atlântico. 
c) a grande maioria dos rios brasileiros tem a sua foz em 
forma de delta, como é o caso do rio São Francisco. 
d) o rio São Francisco atravessa vários estados brasileiros 
percorrendo uma trajetória no sentido norte/sul do país. 
e) no Brasil predominam rios de planície, o que favorece a 
navegação fluvial como nos rios Uruguai e na maior parte 
do São Francisco. 
 
7) O Brasil é um dos territórios com maior 
disponibilidade de recursos hídricos próprios para 
consumo. Além das redes fluviais, destaca-se a presença 
das grandes composições subterrâneas, das quais se 
destacam o Aquífero Alter do Chão e o Aquífero Guarani. 
Além dos dois aquíferos citados, outro importante 
aquífero brasileiro é o: 
a) Urucuia-Areado 
b) Tocantins-Araguaia 
c) Serra da Canastra 
d) Paraná-Cerrado 
e) Amazonas 
 

8)

 
 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. 
 
9) Os aquíferos estão entre os mais importantes recursos 
naturais da atualidade, pois carregam consigo uma 
grande quantidade de recursos hídricos próprios para o 
consumo humano. Por esse motivo, é grande a 
necessidade de conhecimentos detalhados acerca de 
suas características e composições. 
Os três tipos gerais que definem os aquíferos são: 
a) potáveis, salobros e salgados 
b) abertos, fechados e mistos 
c) livres, suspensos e confinados 
d) permeáveis, impermeáveis e porosos 
e) geológicos, antrópicos e erosivos 
 
10) A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre 
outras, as seguintes características: 
A) grande potencial hidráulico, predomínio de rios 
perenes e predomínio de foz do tipo delta 
B) predomínio de rios temporários, drenagem endorreica 
e grande potencial hidráulico 
C) drenagem endorreica, predomínio de rios perenes e 
regime de alimentação pluvia 
D) regime de alimentação pluvial, baixo potencial 
hidráulico e predomínio de rios de planície 
E) drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e 
predomínio de foz do tipo estuário 
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