
1- Qual o melhor uso para o rio de planalto? 

a) Geração de Energia 

b) Esportes 

c) Navegação 

 

2 - Dentre as utilizações dos oceanos podem-se citar 

inúmeros exemplos, dentre os quais não pode-se citar: 

a) Consumo direto da água 

b) Produção de energia 

c) Rotas comerciais 

 

3 - Sobre as reservas de água potável no mundo pode-se 

afirmar que: 

a) A disponibilidade de água salgada é muito maior do que a 

de água doce 

b) A disponibilidade de água doce é maior do que a salgada 

c) A disponibilidade de água doce e de água salgada é bem 

aproximada 

4 - Qual é a vantagem de um lençol freático bem abastecido? 

a) Evita desmoronamentos 

b) Alimenta os rios 

c) Compacta os solos 

5 - Qual o principal aquífero brasileiro? 

a) Aquífero Paraná 

b) Aquífero Itaipu 

c) Aquífero Guarani 

6 - A água se renova através do chamado: 

a) Ciclo do nitrogênio 

b) Ciclo do carbono 

c) Ciclo da água 

7 - Uma das causas da escassez hídrica é: 

a) Poluição dos corpos hídricos 

b) A preservação dos mananciais de água 

c) A distribuição de água para uso doméstico 

8 - Qual a atividade é a principal razão da contaminação de 

corpos hídricos? 

a) Agricultura 

b) Comércio 

c) Indústria 

9 - As correntes marítimas são capazes de influenciar a 

atividade pesqueira, que é mais intensa nas áreas de: 

a) Correntes marítimas frias, pois agrupam uma menor 

quantidade de nutrientes, como fitoplânctons e zooplânctons 

b) Correntes marítimas quentes, pois agrupam uma maior 

quantidade de nutrientes, como fitoplânctons e zooplânctons, 

favorecendo a pesca 

c) Correntes marítimas frias, pois agrupam uma maior 

quantidade de nutrientes, como fitoplânctons e zooplânctons, 

favorecendo a pesca 

10 - É um grande reservatório de água, composto por rochas 

permeáveis que agrupam água em seus poros: 

a) Aquífero 

b) Rio 

c) Lago 

11 - São os dois maiores e mais importantes aquíferos 

brasileiros: 

a) Aquífero Solimões e Aquífero Cristalino Nordestino 

b) Aquífero Alter do Chão e Aquífero Guarani 

c) Aquífero Solimões e Aquífero Alter do Chão 

12 - A dessalinização é uma das possibilidades de aumentar a 

oferta de água potável, todavia, um dos maiores problemas 

desse método é: 

a) O elevado custo, que dificultaria o acesso dos mais pobres 

à água 

b) A pouca disponibilidade de matéria-prima para esse 

método 

c) Os problemas ambientais causados pelo processo 

13 - Conceito que representa toda a quantidade de água 

embutida em um produto, em virtude do que foi utilizado 

durante sua produção: 

a) Dessalinização 

b) Pegada Ecológica 

c) Água Virtual 

14 - O setor produtivo brasileiro é intensamente ligado ao 

consumo de água. Quais são os setores brasileiros que mais 

consomem água? 

a) Setor têxtil e a agropecuária 

b) Agropecuária e a indústria automobilística 

c) Indústria automobilística e a indústria de celulose 

15 - Qual é o nome da região que delimita toda a área de 

drenagem ou captação de água de um rio? 

a) Bacia Hidrográfica 

b) Lagoa 

c) Meandro 

 

Gabarito 

 

1- a    9- c 

2- a    10- a 

3- a    11- b 

4- b    12- a 

5- c    13- c 

6- c    14- b 

7- a    15- a 

8- a 
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