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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
 
1- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na 
ordem em que aparecem. 
 
A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico por reduzir a infiltração no solo. O 
volume de água que deixa de infiltrar permanece na superfície, _____________ o escoamento 
superficial. As vazões máximas ______________. Com a redução da infiltração, 
____________ o nível do lençol freático. 
 
a) aumentando – aumentam – diminui 
 
b) aumentando – aumentam – aumenta 
 
c) diminuindo – diminuem – diminui 
 
d) diminuindo – aumentam – diminui 
 
e) aumentando – diminuem – aumenta 
 
2 - As chuvas nos primeiros meses de 2013 castigaram a região serrana do Rio de Janeiro, em 
especial o município de Petrópolis. As chuvas intensas provocaram vários deslizamentos de 
encostas e inundações, vitimando vários moradores dessas áreas. Com relação aos eventos 
chuvosos na região serrana do Rio de Janeiro, leia com atenção as afirmativas a seguir. 
 
I. O clima subtropical da região serrana do Rio de Janeiro, com ocorrência de frentes frias, 
explica as elevadas precipitações no verão. 
II. O relevo da região serrana, formado por encostas com declividades acentuadas, associado 
às elevadas 
precipitações, favorece os deslizamentos de terra. 
III. Os deslizamentos registrados são eventos isolados, uma vez que os municípios contam com 
planejamento 
urbano para ocupação de encostas que minimizam os danos ambientais e sociais. 
IV. A ocupação humana das encostas (muitas vezes irregulares) provoca alterações no ciclo 
hidrológico, 
principalmente nos processos de interceptação e infiltração da água da chuva. 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV apenas 
b) II e IV apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II, III e IV 



e) I 
 
3 - A combinação de chuvas fortes com moradias inseguras já tornou rotineiras as tragédias 
nas grandes cidades brasileiras. Os deslizamentos nas encostas, muitas vezes responsáveis 
por tais tragédias, são condicionados por fatores geomorfológicos, entre outros.  
 
Considere os seguintes fatores geomorfológicos. 
 
1 – declividade e forma da encosta. 
2 – relevo com porções côncavas na convergência dos fluxos de água. 
3 – relevo com porções convexas na divergência dos fluxos de água.  
 
Quais estão relacionados aos deslizamentos das encostas? 
 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2. 
(E) Apenas 1 e 3. 
 
4- Nos primeiros meses de 2010, as chuvas castigaram o Rio de Janeiro. Foram chuvas 
intensas que provocaram deslizamentos de encostas, soterramentos de casas, deixando 
muitos desabrigados, feridos e também mortos. Isso ocorreu porque: 
 
A) A região serrana do Rio de Janeiro tem um clima subtropical cuja concentração das 
precipitações ocorre no verão, o que tornou os solos mais frágeis à ocupação. 
B) As cidades da região serrana do Sudeste têm longa experiência de ocupação das encostas, 
com planos de ocupação, planejamento urbano, que minimizaram os impactos ambientais e 
sociais. 
C) A grande quantidade de chuvas em curto período de tempo encharcou os solos, e a rede de 
drenagem do Rio Doce não suportou o volume de água, causando o transbordamento para 
além das margens e ocupando a planície de inundação. 
D) As encostas são formadas por rochas sedimentares (arenitos) que não suportaram o impacto 
das precipitações provocando os deslizamentos. Aliado a esse fator geológico, o clima tropical 
de altitude, que se caracteriza pelas chuvas intensas de verão, a cada ano também provoca 
deslizamentos das encostas. 
E) A configuração geográfica da região serrana é formada por encostas com declividades 
acentuadas. Esse fator mais as movimentações de solos devido às elevadas precipitações, 
aliadas às ocupações urbanas (muitas vezes irregulares), acabaram provocando uma tragédia. 
 
5- Nas últimas décadas, particularmente nas áreas urbanas brasileiras, o número de acidentes 
associados a deslizamentos de encostas, também chamados de escorregamentos, tem 
aumentado.  
Com base nos conhecimentos sobre urbanização, relevo terrestre e ações antrópicas, é correto 
afirmar: 
 
a) A desestabilização de encostas em pequenas cidades, inseridas em regiões cuja economia 
é baseada em atividades agropecuárias, é provocada pelas chuvas ácidas. 
b) A impermeabilização do solo, provocada pelo processo de urbanização, combate a 
instabilidade de encostas com acentuada declividade em aglomerados urbanos. 
c) Deslizamentos de encostas na zona urbana têm como causa a contaminação dos solos por 
chorume, devendo ser descartada a relação entre deslizamentos e a morfologia do terreno. 
d) A probabilidade da ocorrência de deslizamentos em áreas urbanas está relacionada com o 
tipo e a densidade de ocupação da área e sua declividade. 



e) A eliminação do problema dos escorregamentos em áreas urbanas requer a retirada de toda 
população que habita as encostas, proibindo-se sua ocupação. 
 
6- As enchentes e inundações nos centros urbanos são fenômenos naturais intensificados pela 
ação humana e pela forma com que ocorre o processo de uso e ocupação do espaço 
geográfico.  
 
A respeito das causas das enchentes, avalie as proposições a seguir. 
 
I) A grande produção de lixo, resultante do consumo elevado, e a destinação inadequada dos 
resíduos podem ocasionar a intensificação das enchentes. 
 
II) O excesso de veículos nas ruas e estacionamentos bloqueia o fluxo de água da chuva e 
provoca as enchentes. 
 
III) A retirada da mata ciliar das margens e leitos dos cursos d'água contribui para o 
assoreamento dos rios e intensifica a ocorrência de enchentes. 
 
IV) A ineficiência dos sistemas de drenagem, que visam a conter ou a escoar o curso das 
enxurradas por meio de bueiros, “bocas-de-lobo”, “piscinões” ou dutos, é um dos fatores que 
intensificam as enchentes. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) II e IV. 
 
b) I, II e III. 
 
c) I, III e IV 
 
d) Todas as alternativas. 
 
e) Apenas a alternativa II. 
 
7- Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte 
da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 
2010. 

 
A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. 
Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido 
 
a) o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as 
necessidades básicas dos moradores. 
 
b) a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e 
financiadas pelo poder público. 
 
c) a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos 
espaços naturais circundantes. 
 
d) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com 
consequentes perdas materiais e humanas. 



 
e) o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante 
multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro 
 
8 - As alternativas a seguir listam algumas consequências das enchentes, exceto: 
 
a) Desordenamento do trânsito de veículos e prejuízos ao transporte público. 
 
b) Quando a água atinge as casas, moradores ficam desabrigados temporária ou 
permanentemente. 
 
c) A ocorrência de doenças por causa da contaminação das águas também é agravada. 
 
d) Prejuízos materiais, como perda de equipamentos, móveis, veículos e estruturas públicas. 
 
e) Elevação da umidade do ar, intensificando a ocorrência de doenças respiratórias. 
 
9- As enchentes nas cidades são ocasionadas por diversos fatores, que podem ser naturais ou 
provocados pela ação humana. As barreiras ao escoamento das águas das chuvas são uma 
das importantes causas das enchentes e dos alagamentos.  
 
Sobre esse assunto, avalie as proposições a seguir. 
 
I) A ausência de lixeiras nos espaços públicos é um dos causadores do acúmulo de lixo nos 
bueiros. 
 
II) A coleta de lixo, quando realizada de maneira adequada, minimiza ou evita o entupimento 
das vias de escoamento pluvial. 
 
III) O depósito de resíduos nas margens e leitos dos cursos d'água contribui para o 
assoreamento dos rios e intensifica a ocorrência de enchentes. 
 
IV) Aumentar as dimensões dos bueiros e construir mais vias para escoamento das águas 
pluviais solucionariam o problema das enchentes nas grandes cidades. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) II e IV. 
 
b) I, II e III. 
 
c) I, II e IV 
 
d) Todas as alternativas. 
 
e) Apenas a alternativa II. 
 
 
10 - A respeito das causas das enchentes, avalie as proposições a seguir: 
 
1. A retirada da mata ciliar e a erosão do solo agravam o processo de assoreamento dos cursos 
d'água. Quando o leito dos rios fica cheio de detritos, a água pode transbordar e provocar 
enchentes. 
 



2. Entre as mais importantes causas das enchentes, estão a construção de áreas verdes e 
parques com lagos artificiais. Estes, na ocorrência de chuva, transbordam e provocam 
alagamentos. 
 
3. O escoamento e drenagem das águas são prejudicados pela impermeabilização do solo nas 
cidades. A água que não penetra no solo acaba acumulando-se e invadindo outras áreas. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) 1 e 2. 
 
b) 1 e 3 
 
c) 1, 2 e 3 
 
d) Todas as alternativas. 
 
e) Apenas a alternativa 2. 
 
11- As enchentes são problemas graves nos grandes centros urbanos. Todos os anos essas 
ocorrências deixam muitas pessoas desabrigadas e, por vezes, até fazem vítimas fatais.  
 
As alternativas abaixo citam possíveis medidas para combater e evitar tragédias decorrentes 
das enchentes, exceto: 
 
a) A construção de sistemas eficientes de drenagem. 
 
b) A desocupação de áreas de risco. 
 
c) A diminuição dos índices de poluição e geração de lixo. 
 
d) O asfaltamento e calçamento das margens desmatadas. 
 
e) A criação de reservas florestais nas margens dos rios. 
 
12 - Leia o trecho abaixo e responda à questão: 
 
Enchentes no Rio Grande do Sul fazem 490 famílias saírem de casa. 
 
“Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, 490 famílias tiveram que sair de casa. Já são 
cinco dias de chuva sem parar. Em Santa Maria, foi encontrado no fim da tarde o corpo do 
agricultor Valdenir dos Santos Gomes, de 37 anos, que estava desaparecido desde segunda-
feira. 
 
O rio que passa por São Sebastião do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, 
transbordou e alagou 65% da cidade.” 
 

G1..Globo 

 
As alternativas a seguir listam as possíveis causas do fenômeno descrito no texto, exceto: 
 
a) retirada da mata ciliar dos cursos d'água. 
 
b) erosão do solo 
 



c) impermeabilização do solo 
 
d) assoreamento 
 
e) infiltração da água da chuva no solo 
 
13 - O desmatamento é a atividade humana, que afeta diretamente as maiores áreas na parte 
florestada da Amazônia brasileira. A área desmatada é maior que a França. 

Philipe Fearnside 

Diversas mudanças ambientais, decorrentes do desmatamento referido pelo pesquisador, 
afetam negativamente os seres humanos na Amazônia. 
 
Sobre elas, analise os itens a seguir: 
 
I. Redução de ciclagem d’água 
 
II. Perda da capacidade produtiva dos ecossistemas 
 
III. Decréscimo no armazenamento do carbono 
 
IV. Alteração na formação de nuvens e na química da atmosfera 
 
V. Aumento do assoreamento de cursos fluviais 
 
Estão CORRETOS 
 
a) apenas II e V. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas I, IV e V. 
d) apenas II, III e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
 


