
 

 

Professor Sueli 
 
01. (UFPB) Sobre o ciclo hidrológico, é certo afirmar que: 

a) as fases que compõem o ciclo hidrológico ocorrem simultaneamente. 
b) a evapotranspiração é o mesmo que evaporação das águas continentais. 
c) o processo de intercepção contribui para fortalecer a erosão pluvial. 
d) a infiltração e o escoamento superficial independem da permeabilidade do solo. 
e) a precipitação é um fenômeno que ocorre somente com a água em estado líquido. 

 
02. (ENEM) Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a "água é um projeto de viver". Nada mais 

correto, se levarmos em conta que toda água com que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, 
muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão. Assim, o ciclo da água, além da própria água, 
também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas à 
dinâmica da vida. 
No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas moléculas de H2O passam 
para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das conseqüências da evaporação pode ser 
a) a formação da chuva ácida, em regiões poluídas, a partir de quantidades muito pequenas de 

substâncias ácidas evaporadas juntamente com a água. 
b) a perda de sais minerais, no solo, que são evaporados juntamente com a água. 
c) o aumento, nos campos irrigados, da concentração de sais minerais na água presente no solo. 
d) a perda, nas plantas, de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal, por meio da 

respiração. 
e) a diminuição, nos oceanos, da salinidade das camadas de água mais próximas da superfície. 

 
03. (UNICAMP SP) As figuras abaixo representam o ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica da Grã-

Bretanha. A armazenagem, em cada etapa do ciclo, corresponde à área pontilhada conforme a 
porcentagem do total de água que processa. A espessura dos fluxos é proporcional à importância de cada 
etapa do fluxo da água. 

 
Fluxo para os oceanos - Situação 1 
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Área sob utilização agrícola - Situação 2 

 
David Drew, Processos interativos homem-meio ambiente. São Paulo, Difel, 1986. 

 
Alterações no ciclo hidrológico após uma intensiva urbanização na área da bacia 
a)  Compare o armazenamento subterrâneo e o escoamento superficial nas situações 1 e 2. 
b)  Quais as conseqüências ambientais decorrentes das mudanças observadas? 

 
04.  (Mackenzie SP) O  regime  fluvial  representado no gráfico é o : 

 
a) pluvial tropical típico. 
b) pluvio-nival. 
c) temporário. 
d) pluvial subtropical. 
e) equatorial. 

 
05. (PUC GO) O colapso do Bloco Soviético e a consolidação do domínio capitalista, liderado pelos Estados 

Unidos no início da década de 1990, marcaram o fim de um arranjo geopolítico e o início de uma nova 
ordem mundial. 
Em relação à rivalidade entre Rússia e Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, assinale a alternativa que 
apresenta um recente evento geopolítico decorrente dessa disputa: 
a) Apoio da Rússia ao ditador sírio Bashar al-Assad em uma guerra civil contra grupos rebeldes, que já 

dura mais de 7 anos. 
b) Construção de ilhas artificiais pela Rússia, próximo ao litoral do Japão e Taiwan, o que tem acentuando 

o número de manobras militares naquela região. 
c) Apreensão de navios russos em decorrência da invasão de águas sob jurisdição ucraniana. 
d) Apoio russo à mais recente crise política na Venezuela, o que resultou no imediato cancelamento de 

exportações de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. 
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06. (IFPE)    

 
Disponível em <https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/mundo-bipolar/>.  

Acesso: 03 out 2016. 
 

Em agosto de 1945, as bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki 
marcaram o início de uma era de 45 anos na qual as duas potências mundiais, EUA e URSS, viveram uma 
escalada de hostilidade que foi acentuada pela construção do Muro de Berlim em 1961. A tirinha acima 
representa esse período que ficou conhecido como Guerra Fria sobre a qual se pode afirmar que 
a) representou um período de paz entre as potências envolvidas na disputa pela hegemonia política e 

econômica no mundo 
b) apenas os EUA detinham o monopólio nuclear, evitando com isso uma nova guerra mundial. 
c) as disputas políticas entre estes países não afetaram a nova divisão da geopolítica mundial. 
d) a política armamentista desenvolvida por esses dois países manteve a humanidade sob a ameaça 

constante de uma guerra nuclear que, se efetivada, poderia levar à destruição do planeta. 
e) o arsenal atômico dessas potências econômicas foi destruído, eliminando qualquer possibilidade de um 

confronto nuclear. 
 
07. (IFRS) O período posterior à Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como Guerra Fria, em que as duas 

maiores potências mundiais EUA e URSS travaram uma disputa por áreas de influência, a fim de propagar 
suas respectivas ideologias, o capitalismo e o comunismo. 
São eventos originados neste contexto. 
a) Guerra do Vietnã, construção do muro de Berlim, Crack da bolsa de Nova Yorque, Revolução Cubana e 

Crise dos Mísseis. 
b) Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Pacto de Varsóvia, corrida espacial e Tratado de Latrão. 
c) Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, construção do muro de Berlim e Revolução 

Russa. 
d) Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, construção do muro de Berlim e Revolução 

Mexicana. 
e) Guerra do Vietnã, Guerra das Coréias, Revolução Cubana, corrida espacial e Crise dos Mísseis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


