
Bacias Hidrográficas 

 

1)Uma bacia hidrográfica representa toda a área em que 
há uma mesma drenagem de água, envolvendo sempre 
um rio principal e os seus afluentes e subafluentes, que, 
juntos, formam uma rede hidrográfica. A consideração 
principal para distinguir ou “separar” uma bacia 
hidrográfica da outra é: 
a) a extensão do rio principal 
b) o limite entre os divisores de água 
c) a hierarquia que compõe a rede hídrica 
d) a quantidade de chuvas e suas direções 
e) as oscilações nas formas de relevo 
 
2)As diferentes bacias hidrográficas possuem diferentes 
utilidades e importâncias para a sociedade. Em regra 
geral, as bacias planálticas, com relevos mais íngremes e 
acidentados, possuem um potencial hidrelétrico superior 
às bacias de planícies. 
Com base no exposto, podemos afirmar: 
I. A bacia amazônica possui um baixo potencial hidrelétrico 
em seu leito principal. 
II. Bacias hidrográficas com baixo potencial hidrelétrico 
tendem a apresentar uma maior navegabilidade. 
III. A maior parte dos rios brasileiros, portanto, é de 
elevado potencial para a geração de eletricidade. 
IV. A bacia do São Francisco, em função de suas 
características, não pode ser utilizada para a construção de 
barragens. 
Sobre as alternativas acima, é correto dizer que: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
3) Riacho do Navio corre pro Pajeú 
O rio Pajeú vai despejar no São Francisco 
O rio São Francisco vai bater no meio do mar 
O rio São Francisco vai bater no meio do mar 
(Riacho do Navio – Luis Gonzaga e Zé Dantas) 
Considere as proposições sobre o sistema hidrográfico 
descrito na estrofe da canção e, em seguida, assinale as 
corretas. 
I)A estrofe da canção descreve a hierarquia entre alguns 

cursos fluviais que formam a bacia hidrográfica do rio São 
Francisco. Nessa hierarquia, o São Francisco é o rio 
principal, o Pajeú é o rio afluente e o riacho do Navio, o 
subafluente. 
II) A rede hidrográfica descrita na estrofe da canção 
apresenta um padrão de drenagem exorreico. Dessa forma, 
a água captada pelo curso principal (o rio São Francisco) é 
lançada para fora do território brasileiro, no Oceano 
Atlântico. 
III) O riacho do Navio e os rios Pajeú e São Francisco são 
cursos fluviais que, por cortarem uma área nordestina de 
domínio do clima semiárido, apresentam regime de cheias 
intermitente ou temporário. 
IV) A rede hidrográfica descrita na letra da canção 
apresenta um padrão de drenagem endorreico. Assim, 
toda a água 
capturada pelo seu curso principal (o rio São Francisco) 
circula para o interior do território brasileiro e é despejada 
no rio Tocantins. 
V) O riacho do Navio e os rios Pajeú e São Francisco são 
cursos fluviais permanentes que formam uma das bacias 
hidrográficas agrupadas do Nordeste brasileiro. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I, IV e V 
e) I e II. 
 
4)Analise o mapa a seguir e responda à questão a  
seguir. 
Com base no mapa e nos conhecimentos sobre as bacias 
hidrográficas brasileiras, considere as afirmativas a seguir. 
 



 
   
I. Na bacia 1, localiza-se a usina de Tucuruí, a segunda 
maior do país em geração de energia. 
II. A bacia 2 é predominantemente planáltica e, no país, é 
a que possui o maior aproveitamento do potencial 
hidrelétrico. 
III. Na bacia 3, situa-se a hidrelétrica de Itaipu, a maior do 
Brasil e uma das maiores do mundo. 
IV. A bacia 4 está no planalto meridional, o que favorece a 
produção de energia a partir de hidrelétricas. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
5)A expressão “Bacia Hidrográfica” pode ser entendida 
como: 
a) o conjunto das terras drenadas ou percorridas por um 
rio principal e seus afluentes. 
b) a área ocupada pelas águas de um rio principal e seus 
afluentes no período normal de chuvas. 
c) o conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito 
dos rios quando o nível de água da água baixa. 
d) o aumento exagerado do volume de água de um rio 
principal e seus afluentes quando chove acima do normal. 
e) o lago formado pelo represamento das águas de um rio 
principal e seus afluentes. 
 
6)A bacia hidrográfica brasileira com maior possibilidade 
de navegação é: 
 
a) Bacia do São Francisco; 
b) Bacia do Paraná; 
c) Bacia do Uruguai; 
d) Bacia Amazônica; 
e) Bacia do Paraíba do Sul. 
 
7)Das três bacias que formam a Bacia Platina, qual delas é 

totalmente navegável ?    
A- Bacia do Uruguai 
B- Bacia do Paraná 
C- Bacia do Norte 
D- Bacia do Paraguai 
 
8)O mapa abaixo está destacando uma das principais 
bacias hidrográficas do Brasil. Marque a alternativa que 
corresponde a essa bacia de drenagem. 

 
 
a) Bacia Hidrográfica do São Francisco 
b) Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste 
c) Bacia Hidrográfica do Paraná 
d) Bacia Hidrográfica Amazônica 
e) Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia 
 
9)Analise as afirmativas e marque a que está INCORRETA. 
 
a) Com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia 
hidrográfica Amazônica é considerada a maior do planeta. 
b) No Brasil, a bacia hidrográfica do Paraguai está presente 
nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo 
o Paraguai como principal rio. 
c) Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
abrigam a bacia hidrográfica do Uruguai, que possui 
grande potencial hidrelétrico. 
d) A maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a 
Tocantins-Araguaia, com extensão de aproximadamente 
967 mil quilômetros quadrados. 
e) A bacia hidrográfica do São Francisco é a que possui a 
maior possibilidade de navegação no Brasil. 
 
10)Sobre as bacias hidrográficas do Brasil analise as 
assertivas abaixo. 
 
I. A bacia do rio Paraná é a que possui maior potencial 
hidráulico instalado. 
II. O rio Amazonas possui baixo potencial hidráulico, no 



entanto seus afluentes têm grande potencial 
hidroenergético a ser instalado. 
III. Na bacia do rio Tocantins encontra-se instalada a usina 
de Tucuruí, a maior hidrelétrica da região Norte do país, 
construída para atender à principal região produtora de 
alumínio do país. 
IV. Na bacia do rio São Francisco localizam-se algumas das 
principais usinas hidrelétricas do Brasil, tais como: Três 

Marias, Sobradinho, Itaparica e Xingó. Estão corretas: 
 
(A) apenas I e II.  
(B) apenas II e III. 
(C) apenas III e IV. 
(D) apenas I e IV.  
(E) todas as assertivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


