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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de
01)
02)
03)
04)
05)

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:
01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa
01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.
Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).
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Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador da
destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em construções
civis que não se preocupam com as ações que geram impactos
ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
construção civil.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

Questões 14 e 15

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Analista de
Processos Técnicos - cod. 207

01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan. 2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Geologia - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Questão

26

A litosfera é fragmentada em placas que deslizam,
convergem ou se separam umas em relação às outras à
medida que se movem sobre a astenosfera, menos
resistente e dúctil. Os continentes, situados na litosfera,
migram junto com as placas tectônicas em movimento.
Muitas feições geológicas desenvolvem-se por meio da
interação das placas em seus limites.
Sobre essa informação, é correto afirmar:
01) Os tipos básicos de limites de placas tectônicas são
quatro: divergentes, convergentes, transformantes e
reversos.
02) Em limites transformantes, as placas deslizam
horizontalmente e verticalmente uma em relação à outra.
Estes limites são falhas transformantes cujo exemplo
clássico é a chamada Dorsal Mesoatlântica.
03) Em limites divergentes, as placas afastam-se uma da
outra e formam uma fossa de mar profundo, cujo melhor
exemplo é a Fossa das Marianas, no oeste do Oceano
Pacífico, com profundidade de cerca de 10km.
04) Em limites reversos, ocorre o choque entre duas placas
continentais. Nessa colisão, uma placa cavalga sobre a
outra. A crosta continental é amassada e espessada,
dando origem a altas montanhas, cujo melhor exemplo
é a Cordilheira do Himalaia.
05) Em limites convergentes, as placas tectônicas colidem
frontalmente. Numa convergência oceano-oceano, as
duas placas envolvidas são litosfera oceânica. Uma delas
entrará em subducção, afundando na astenosfera, sendo
por fim “absorvida” pelo sistema de convecção do manto.
Questão

27

Apesar de serem constituídos da mesma substância
química, no caso, carbono elementar (C), o diamante e a
grafita constituem-se no melhor exemplo de polimorfismo.
Entende-se por polimorfismo:
01) O fenômeno em que a mesma substância química existe
sob duas ou mais formas fisicamente distintas, em que
as diferenças existentes são atribuídas diretamente às
suas estruturas internas.
02) O fenômeno em que, a despeito das composições
químicas desiguais, alguns minerais assemelham-se
muito a outros no hábito cristalino, apresentando relações
axiais semelhantes.
03) O fenômeno em que determinadas substâncias minerais,
apesar de possuírem a mesma formulação química, não
apresentam sinais de que possuam natureza cristalina.
04) A remoção gradual do material primitivo e uma
substituição simultânea dele por outro, sem qualquer
reação química entre ambos.
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05) O processo de deposição de uma crosta de determinado
mineral sobre cristais de um outro.
Questão

28

Amplamente distribuído como constituinte mineral de
rochas ígneas, como granitos e sienitos e de rochas
sedimentares como arenitos, o mineral do grupo dos
silicatos que apresenta como propriedades físicas:
dureza = 6 (escala de dureza de Mohs), brilho vítreo e
densidade relativa = 2,57 é
01)
02)
03)
04)
05)

hornblenda.
moscovita.
ortoclásio.
hematita.
quartzo.

Questão

29

Uma rocha é uma ocorrência natural de minerais agregados.
Em função da sua origem e processo de formação, pode
ser classificada como ígnea, metamórfica ou sedimentar.
São exemplos, respectivamente, dessas rochas:
01) quartzito, xisto e filito.
02) granito, tilito e calcário.
03) anfibolito, gnaisse e folhelho.
04) basalto, mármore e diamictito.
05) granodiorito, kimberlito e arenito.
Questão

30

O metamorfismo regional ocorre quando altas temperatura
e pressão são impostas a grandes partes da crosta
terrestre. Determinar a intensidade deste metamorfismo a
que foi submetida as rochas, indicado pela designação de
“baixo grau” e “alto grau”, é busca contínua dos petrólogos.
Para tanto, a presença de determinados minerais como se
fossem medidores de pressão e termômetros é fundamental.
Considerando-se o metamorfismo regional do folhelho, é
correto afirmar:
01) A presença da silimanita, um mineral alumino-silicato,
indica alterações na rocha original em temperaturas e
pressões muito baixas caracterizando a ocorrência de um
metamorfismo de baixo grau.
02) O grau xisto verde, cujo mineral abundante inclui a clorita,
caracteriza-se por altas temperaturas e pressões baixas
sendo considerado um metamorfismo de intensidade
intermediária.
03) As isógradas, linhas que demarcam a transição de um
mineral para outro, podem ser usadas para plotar a
intensidade do metamorfismo a qual a rocha foi
submetida.
Conhecimentos Específicos - Geologia
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04) A presença de zeólitas na composição mineralógica da
rocha resultante indica que o folhelho sofreu o “mais alto
grau” de metamorfismo, também chamado grau da zeólita.
05) Zonas metamórficas caracterizadas pela presença de um
mineral típico são identificadas à medida que o grau de
metamorfismo aumenta. A partir da moscovita, o
metamorfismo progressivo possibilita o desenvolvimento
da cianita, seguida da clorita, depois biotita, granada,
estaurolita e, finalmente, silimanita, quando atinge-se o
mais alto grau de metamorfismo.
Questão

31

Os sedimentos são classificados em clásticos ou químicos,
e todas as rochas sedimentares são resultantes de,
basicamente, quatro processos.
A ordem correta do acontecimento desses processos para
que a rocha sedimentar seja originada é
01) litificação – intemperismo – deposição – processos de
cimentação e compactação.
02) intemperismo – deposição – transporte – processos de
cimentação e compactação.
03) intemperismo – litificação – intemperismo – deposição –
transporte.
04) intemperismo – transporte – deposição – litificação.
05) deposição – compactação – transporte – litificação.
Questão

32

A água, ao infiltrar e percolar os solos e as rochas, leva
consigo inúmeras substâncias, pois se sabe que a mesma
é um solvente universal. Tais substâncias podem estar em
forma molecular ou iônicas. Nas águas subterrâneas, a
predominância é na forma iônica. Sobre os constituintes das
águas subterrâneas, está correto afirmar:
01) O nitrato representa o estágio final da oxidação da matéria
orgânica e teores acima de 0,5mg/L podem ser indicativos
de contaminação da água subterrânea pela ação
antrópica, como por exemplo, esgotos.
02) O magnésio, juntamente com o cálcio, é responsável pela
dureza e produz gosto salobro nas águas. As águas
subterrâneas apresentam teores de magnésio entre 0,4
e 1,6mg/L.
+2

03) O cádmio (Cd ), o selênio (Se) e o chumbo (Pb) não
podem ser considerados constituintes das águas
subterrâneas por se apresentarem com teores de
concentração em torno de μg/L.
04) O sódio ocorre principalmente sob a forma de cloretos.
Em geral, a partir da zona de recarga de um aquífero em
direção às suas porções mais confinadas, observam-se
teores mais baixos deste metal.
05) O potássio, assim como o cálcio, estão presentes nas
águas subterrâneas com baixos teores devido à
facilidade de serem adsorvidos pelos minerais de argila.
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Questão

33

Os aquíferos, por sua natureza, são mais protegidos quanto
à poluição do que as águas superficiais.
Em relação ao tema, é correto afirmar:
01) Entre os principais contaminantes inorgânicos,
encontram-se os hidrocarbonetos e alguns pesticidas.
02) Consideram-se contaminação nos meios hídricos, a
introdução de organismos patogênicos, substâncias
tóxicas ou outros elementos em quaisquer concentrações.
o

03) A Portaria n 2914/2011, do Ministério da Saúde, no seu
Art. 40, determina aos responsáveis pelo controle da
qualidade da água de sistemas de abastecimento para
consumo humano, supridos por manancial subterrâneo,
a coleta de amostras anuais da água bruta, no ponto de
captação, para análise de acordo com os parâmetros
exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de
avaliação de risco à saúde humana.
04) Águas subterrâneas, oriundas de rochas carbonáticas, às
vezes, apresentam concentrações de fluoretos acima
de 1,5 mg/L. Como essas concentrações possuem
origem em um processo natural, essas águas não são
consideradas contaminadas e por isso, quando utilizadas
para o consumo humano, não necessitam seguir os
padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.
05) O método GOD determina os riscos de contaminação das
águas subterrâneas, com base na avaliação da
vulnerabilidade natural do aquífero. Essa vulnerabilidade
significa sua maior ou menor suscetibilidade de ser
afetado por uma carga contaminante imposta na
superfície.
Questão

34

A Bacia Sedimentar do São Francisco ocupa uma área
de 500.000km² da bacia hidrográfica de mesmo nome
englobando três estados da federação: Minas Gerais, Bahia
e Goiás.
Sobre essa bacia, é correto afirmar:
01) O Supergrupo Espinhaço aflora em áreas extensas,
ocupando quase toda a bacia.
02) A ocorrência de rochas vulcânicas, intercaladas com
arenitos arcosianos, é característica da seção
denominada Grupo Bambuí.
03) A p r e s e n ç a d e r o c h a s d e a m b i e n t e s e d i m e n t a r
glacio-marinho, como tilitos, são registros da expansão
das calotas glaciais durante o Cretáceo.
04) O Grupo Bambuí é composto por uma sucessão de
rochas carbonáticas e pelíticas que, nas bordas da bacia,
passam a conglomerados e no topo, a arenitos.
05) O Grupo Urucuia aflora numa extensa área ao norte da
bacia, estendendo-se, inclusive, para além dos seus
limites. Pouco espesso, atingindo no máximo 100 metros,
constitui-se de arenitos e conglomerados, intercalados.
Conhecimentos Específicos - Geologia
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Questão

35

Sobre a constituição do sistema de drenagem de uma bacia hidrográfica, é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)

Fazem parte do sistema de drenagem da bacia hidrográfica unicamente os rios perenes.
O curso d’água principal é o único constituinte do sistema de drenagem da bacia hidrográfica.
Os rios perenes, intermitentes ou efêmeros, são constituintes do sistema de drenagem da bacia hidrográfica.
Os rios intermitentes, como o próprio nome diz, não fazem parte do sistema de drenagem da bacia hidrográfica por serem
sazonais.
05) Para efeito do sistema de drenagem, consideram-se os rios perenes, uma vez que o cálculo do tempo de concentração
depende diretamente da sazonalidade do rios.
Questão

36

Posto

P1

P2

P3

Valores das precipitações
65 mm
85 mm
100 mm
nos postos
A figura apresenta uma bacia hidrográfica com cinco postos de observação nos quais foram registrados os valores de
2
2
2
Área
de influência
do posto
30 km
100 km
50 km
precipitação mostrados na figura e na tabela e suas respectivas
áreas
de influência.
2

Considerando-se que a bacia ocupa uma área de 100km e que os valores de precipitação médios da bacia foram calculados
baseados nos Métodos do Polígono de Thiessen e da Média Aritmética, é correto afirmar:
01) O valor da precipitação média da bacia, calculado pelo método da média aritmética, é de 88mm.
02) O valor da precipitação média da bacia, calculado pelo método do polígono de Thiessen, é de 54,1mm.
03) Os valores das precipitações médias da bacia, calculados pelos métodos do polígono de Thiessen e da média aritmética,
respectivamente, são de 64,5mm e 75mm.
04) Os valores das precipitações médias da bacia, calculados pelos métodos do polígono de Thiessen e da média aritmética,
respectivamente, são de 64,5mm e 84,4mm.
05) Os valores das precipitações médias da bacia, calculados pelos métodos do polígono de Thiessen e da média aritmética,
respectivamente, são de 54,1mm e 84,4mm.
Questão

37

As bacias hidrográficas subterrâneas, encontradas em regiões cársticas, são classificadas como:
01) arreicas.
02) exorreicas.
03) criptorreicas.
04) endorreicas.
05) mesorreicas.
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Questão

38

Representação do Fator de Forma (F) para duas bacias de mesma área.
Fonte: Lima, 2008.

De acordo com a ilustração, é correto afirmar:
01) A Bacia A é mais suscetível a inundações, pois o tempo de concentração é menor.
02) A Bacia B, por possuir um fator de forma maior do que o da Bacia A, apresenta menor risco de sofrer inundações.
03) O fator de forma é um parâmetro decisivo para avaliar os riscos de inundações em uma bacia. Os demais parâmetros
são irrelevantes, podendo até mesmo serem desprezados na análise.
04) Uma forma das Bacias A e B terem o mesmo risco a inundações é, se na Bacia A tiver ocorrido um processo de supressão
da cobertura vegetal, o que acarretaria em menor interceptação da água da chuva e, consequentemente, mais velocidade
de escoamento.
05) As figuras das Bacias A e B e seus respectivos fatores de forma mostram que a Bacia B tem um alto risco a inundações,
que poderia ser atenuado se o coeficiente de compacidade da Bacia B, quando calculado, apresentasse valores no intervalo
entre 1<Kc<1,25.
Questão

39

A empresa Hipotética S/A foi contratada para realizar a
perfuração de dois poços tubulares (P1 e P2), próximos
ao vilarejo de Santa Albertina. Em toda a região, só foi
verificada a ocorrência de migmatito, de idade précambriana.
Com base nessa informação e no mapa construído a partir
das feições identificadas através de fotografias aéreas,
é possível estabelecer que
01) o padrão de drenagem da região é do tipo treliça.
02) o poço P1 apresentará melhor vazão do que o poço P2
por

estar

numa

posição

mais

favorável,

topograficamente mais alto, a montante de um curso
d’água.
03) o aquífero a ser encontrado na região é do tipo
cárstico-fissural.
04) as melhores vazões serão verificadas a partir de
locações efetuadas próximas a cursos d’água,
controlados por fraturamentos.
05) o método de perfuração indicado, para a realização dos
dois poços tubulares, é o rotativo, devido ao alto
desempenho obtido no tipo de rocha aflorante na região.
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40

Questão

Questão

Sabe-se que a porosidade total é um parâmetro fundamental
para caracterização de um aquífero poroso e que ela pode
ser definida como a relação entre o volume de vazios e o
volume total deste aquífero.

Sobre a lama de perfuração, atendendo aos parâmetros que
estão expostos na NBR 12244 – Construção de Poço para
Captação de Água Subterrânea, em casos rotineiros, é
correto afirmar:
01) Apresenta pH entre 6,0 e 7,5.

Dessa forma, é correto afirmar:
01) Folhelhos com porosidade total entre 30 e 50% são
considerados ótimos aquíferos.
02) A quantidade de água retida por unidade de volume do
material é denominada de porosidade efetiva.
03) Uma rocha sedimentar com granulometria heterogênea
tende a apresentar uma porosidade muito elevada.

02) Possui densidade entre 0,50 e 0,80.
03) O conteúdo de areia é inferior a 3% do volume.
04) A viscosidade aparente está entre 0,035s e 0,35s Marsh.
05) Pode ser utilizado óleo diesel para melhorar a viscosidade
que deve ser mantida entre 1,04 e 1,14.
Questão

04) Rochas ígneas e metamórficas são exemplos de
aquíferos fissurais com altos valores de porosidade
primária.

43

Os poços tubulares são utilizados largamente para
captação de água dos aquiferos.
Sobre métodos de perfuração de poços, é correto afirmar:

05) Um arenito, para ser considerado como bom aquífero,
deve apresentar valores elevados tanto de porosidade
total quanto de porosidade efetiva.

01) O método percussivo baseia-se na desagregação da
rocha por meio de explosivos.
02) A principal função do revestimento é evitar que a

41

Questão

42

sequência litológica atravessada seja contaminada.

O Estado da Bahia é constituído dos seguintes Domínios
Hidrogeológicos:

Coberturas

Detríticas,

Bacias

Sedimentares, Calcários, Metassedimentos e Embasamento
Cristalino.

03) O diâmetro de perfuração de um poço dependerá
basicamente da previsão de dois fatores: a capacidade
de produção e o nível estático.
04) O fluido ou lama de perfuração é um elemento essencial
para o sucesso da perfuração no método rotativo, já no

Em relação a esses domínios, é correto afirmar:

método rotopneumático é o ar comprimido, o fluido

01) Aproximadamente, 15% da área do Estado é coberta pelo

utilizado.

Domínio de Metassedimentos. Os metassedimentos

05) O balancim é um componente da perfuratriz que executa

formam aquíferos livres de natureza fissural e,

os movimentos de vai e vem do cabo de aço e de toda

normalmente, apresentam vazões mais elevadas e águas

a coluna de perfuração, peça essencial no método de

com menor teor de salinização do que os aquíferos

perfuração rotopneumático.

cristalinos.
02) O s

Calcários

caracterizam-se

c á r s t i c o s / fissurais,

apresentando

por

aquíferos

porosidade

e

Questão

44

permeabilidade secundárias, com ocorrência de água

No mercado existe uma gama de materiais utilizados como
filtros e pré-filtros de poços tubulares.

com altas concentrações de cloretos. Ocupam,

Sobre esses materiais, é correto afirmar:

aproximadamente, 14% da área do Estado.

01) Os filtros de ranhura contínua são os que apresentam

03) As Coberturas Detríticas distribuem-se por todo o Estado,
sendo constituídas por depósitos do Quaternário (dunas
e aluviões), caracterizados por serem aquíferos porosos
e livres, de pequena espessura (< 10 metros).
04) O

Domínio

das

Bacias

Sedimentares

melhor rendimento por apresentarem maior área de
abertura.
02) Os filtros geomecânicos são pouco utilizados por terem
vida útil relativamente baixa.

ocupa

03) A água, ao atravessar o filtro de abertura irregular, tem

aproximadamente 20% da área do Estado e constitui-se

perda de carga menor, logo o mesmo apresenta melhor

somente de duas bacias: Recôncavo e Tucano. Seus

rendimento.

aquíferos são porosos e confinados.

04) O pré-filtro deve ter pelo menos 50% de grãos de quartzo.

05) O Embasamento Cristalino recobre somente 11% da área

05) O Brasil é o maior produtor de bentonita do mundo e,

do Estado, sendo constituído por aquíferos de natureza

consequentemente, sendo este material de custo mais

fissural, de reduzida potencialidade hídrica.

acessível, ele é bastante utilizado como pré-filtro.
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Questão

45

Questão

47

Ao realizar uma pesquisa em aquíferos costeiros (dunas
continentais sobrepostas ao embasamento granulitico), cuja
finalidade era investigar o comportamento do aquífero livre
e zonas fraturadas no embasamento, um geólogo decidiu
pelo uso de três métodos geofísicos: a magnetometria, a
eletroresistividade e o GPR (radar de penetração no solo).
Com base nessas informações, é correto afirmar:

Foi perfurado um poço em rochas cristalinas na cidade de
Juazeiro do Norte, com uma profundidade de 70 metros. Por
necessidade de se obter, com urgência, alguns parâmetros
hidrodinâmicos sobre o aquífero, realizou-se, com
metodologia simplificada, um teste de bombeamento
contínuo de 12 horas de duração com compressor de ar,
e após, foi registrada a evolução da recuperação durante 6
horas, obtendo-se os seguintes dados:

01) O método da eletroresistividade trará informações sobre
a estrutura do aquífero livre já que rochas saturadas com
água possuem resistividade maiores quando comparadas
com rochas não saturadas, no caso, o embasamento
granulítico.

•
•
•

02) O GPR é um método eletromagnético, e o uso dessa
ferramenta auxiliará o mapeamento geológico, fornecendo
imagens da subsuperfície. Sua profundidade máxima de
investigação restringe-se, aproximadamente, aos 50m,
sob condições favoráveis e com o uso de baixas
frequências (até 80 MHz).
03) O método da magnetometria não fornecerá informações
qualitativas ou quantitativas acerca da distribuição das
litologias já que essas não apresentam propriedades
magnéticas contrastantes. Tanto as areias quanto o
embasamento não possuem quantidade de minerais
magnéticos que possibilitem gerar anomalias magnéticas
locais.
04) O método da eletroresistividade consiste na medição
direta da resistividade verdadeira, específica para cada
litologia, a partir de eletrodos adequadamente
posicionados em subsuperfície. Dessa forma, o método
poderá fornecer informações importantes tais como:
presença de zonas argilosas e o mapeamento da interface
água doce/água salgada.
05) O grande atrativo do GPR é a sua simplicidade de
operação. Infelizmente, a ferramenta requer
processamentos refinados para possibilitar uma primeira
análise da imagem. Assim, os resultados não podem ser
vistos em tempo real, resultando em retrabalho, caso
ocorra alguma falha durante a aquisição dos dados.
Questão

46

Na etapa de desenvolvimento de poços para captação de
água subterrânea, observa-se que
01) o trabalho de jateamento é feito com lama bentonitica.
02) o desenvolvimento do poço deverá cessar após 48 horas
da sua cimentação.
03) a etapa de desenvolvimento não se faz necessária quando
o poço é perfurado em rochas cristalinas (aquífero
fissural).
04) o superbombeamento se faz com uma vazão, pelo menos,
cinco vezes maior do que a provável vazão de operação
do poço.
05) ao se usar polifosfatos, é recomendado associar uma
solução bactericida de hiploclorito de sódio para evitar a
expansão de bactérias.
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•
•
•
•
•

Profundidade do poço: 70,0m.
Nível estático (NE): 8,0m.
Nível dinâmico (ND), após 6 horas de bombeamento:
34,6m.
ND após 12 horas de bombeamento: 42,8m.
ND após 6 horas de recuperação: 18,8m.
Posição da fratura de maior produtividade (FP) = 54,0m.
Vazão determinada após 12 horas de bombeamento
3
(Q) = 5,40 m /h.
Registro das vazões: Método volumétrico — tambor de
200 litros.

A vazão específica obtida para 12 horas do teste de
bombeamento foi de, aproximadamente,
01)
02)
03)
04)
05)

3

0,500m /h/m.
3
0,203m /h/m.
3
0,155m /h/m.
3
0,100m /h/m.
3
0,015m /h/m.

Questão
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Durante a construção de um poço tubular em uma bacia
sedimentar, o geólogo definiu uma suíte de perfis geofísicos
a serem adquiridos antes da completação deste poço.
Sobre perfis geofísicos, é correto afirmar:
01) No perfil do potencial espontâneo (SP), em frente a
intervalos impermeáveis como folhelhos, a curva do SP
registra deflexões à direita. Quando defronte a camadas
permeáveis, a tendência desta curva é manter um
comportamento quase retilíneo.
02) O perfil cáliper ou de calibre pode ser utilizado na
quantificação do volume de pré-filtro que será aplicado,
já que registra o diâmetro do poço em relação ao diâmetro
nominal da broca que o perfurou.
03) No perfil sônico, o chamado tempo de trânsito (Δt), que
é registrado em microssegundos/pé, guarda uma relação
indireta com a porosidade da rocha. Quanto maior o Δt,
menor a porosidade da rocha.
04) Perfis de resistividade não são indicados para
correlações geológicas entre poços por serem
considerados perfis de natureza quantitativa.
05) Por meio da resposta do perfil de raio gama convencional,
um aquífero, contendo água salgada, é facilmente
identificado.
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o

A Lei n 12377/2011 - Política Estadual de Recursos Hídricos, no Art. 22-B diz que: “O órgão executor da Política Estadual
de Meio Ambiente estabelecerá programa de monitoramento ambiental dentro de uma estratégia de gestão ambiental
integrada, de modo compatível com os Planos Estaduais”. Em seu parágrafo primeiro, estabelece que:
o

§ 1 - Os dados de monitoramento deverão ser usados prioritariamente para as seguintes finalidades:
I.
II.
III.

desenvolver e aperfeiçoar padrões nacionais de qualidade ambiental;
orientar a disposição de cargas de efluentes e poluentes no meio ambiente;
identificar a quantidade e qualidade das águas e dos ambientes aquáticos.

De acordo com essa informação, é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

Os incisos I e II são verdadeiros, e o inciso III é falso.
Os incisos I e II são falsos, e o inciso III é verdadeiro.
Os incisos I e III são falsos, e o inciso II é verdadeiro.
O inciso I é falso, e os incisos II e III são verdadeiros.
Os três incisos são verdadeiros.

Questão
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Após a perfuração e descrição litológica de um poço com 174 metros de profundidade, foram corridos perfis geofísicos
para auxiliar o geólogo durante a completação. Na figura, encontra-se representado, a partir dos 150 metros, além do perfil
litológico, um perfil de raio gama (à esquerda) e um perfil de resistividade (à direita).
A partir disso, pode-se inferir, qualitativamente, que
01) O poço atravessou uma seção areno-argilosa saturada em água doce, a partir dos 164,3 metros até o final.
02) O intervalo de 152,0/154,8 metros caracteriza-se por um arenito bastante argiloso, provavelmente saturado em água doce.
03) No intervalo de 152,0/154,8 metros, observa-se um arenito limpo, isto é, com baixo teor de argilominerais disseminados,
provavelmente saturado em água salgada.
04) Os arenitos mais limpos na seção atravessada encontram-se a partir dos 164,3 metros até o final do poço e, provavelmente,
estão saturados com água salgada.
05) O intervalo de 152,0/154,8 metros é o melhor trecho, pois caracteriza-se por um arenito limpo, provavelmente saturado em
água doce.
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