RECURSOS HÍDRICOS (19-11-2015)
Módulo 2 Política da água
Nome:………………………………………………………………
1. No abastecimento público entende-se por distribuição em alta:
A. A distribuição da água em alta pressão.
B. A distribuição de água aos sistemas que depois vão servir as populações.
C. A distribuição de água às zonas de cota mais elevada.
2. Refira qual dos seguintes valores do consumo “per capita” é um valor aceitável para a bacia hidrográfica
do rio Tejo:
A. 200 l/dia.
B. 60 l/dia.
C. 40 l/dia.
3. Numa cultura regada a “água azul” é a água:
A. utilizada pela planta e resultante da precipitação que ficou retida no solo.
B. fornecida pela rega.
C. necessária para diluir os poluentes com origem nas práticas culturais.
4. Na definição dos objetivos ambientais da DQA para as águas subterrâneas é referido:
A. O bom estado qualitativo
B. O bom estado ecológico.
C. O bom estado quantitativo
5. Na definição dos objetivos ambientais da DQA para as águas subterrâneas é referido que deve ser
alcançado:
A. um bom estado qualitativo
B. um bom estado ecológico.
C. um bom estado quantitativo
6. Na definição dos objetivos ambientais da DQA para as águas superficiais fortemente modificadas é
referido que deve ser alcançado:
A. um bom potencial ecológico.
B. um bom estado ecológico.
C. um bom estado quantitativo.
7. Indique qual a afirmação que está correcta:
No artigo 9º da DQA referente à amortização dos custos dos serviços hídricos pode inferir-se que:
A. Será estabelecido um sistema para que haja contributo adequado dos diversos sectores económicos
na amortização dos custos dos serviços hídricos.
B. Será estabelecido um sistema para que todas as utilizações da água cubram integralmente os custos
dos serviços hídricos.
C. Será estabelecido um sistema para que os diversos sectores da atividade económica participem em
partes iguais na amortização
8. Qual das seguintes atividades está integrada na fase de caracterização da bacia hidrográfica:
A. Identificação dos principais poluentes
B. Avaliação de pressões sobre as águas superficiais e sobre as águas subterrâneas e os respetivos
impactes.
C. Um programa de monitorização das águas de superfície e das águas subterrâneas.
9. Em qual das seguintes fases da elaboração dos planos de gestão de bacia hidrográfica é obrigatória a
participação pública:
A. Identificação dos principais poluentes
B. Avaliação de pressões sobre as águas superficiais e sobre as águas subterrâneas e os respetivos
impactes.
C. Um programa de monitorização das águas de superfície e das águas subterrâneas.

D. económica participem em partes iguais na amortização dos custos dos serviços hídricos.

5. Diga qual das seguintes regiões não é considerada uma Região Hidrográfica no âmbito do artigo 6º da Lei
da Água
A. Região que inclui as bacias hidrográficas dos rios Minho e Lima.
B. Região que inclui as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira.
C. Região que inclui as bacias hidrográficas dos rios Sousa e Sabor.
6. Diga qual a frase que está correcta:
A. Os Conselhos de Região Hidrográfica são órgãos de consulta das ARH.
B. Os Conselhos de Região Hidrográfica são órgãos de consulta do INAG.
C. Os Conselhos de Região Hidrográfica são órgãos de consulta do Ministro do Ambiente.
7.Diga qual a frase que está correcta em relação aos planos de gestão das albufeiras:
A. É obrigatória a demarcação do plano de água, da zona protegida e das zonas balneares.
B. É obrigatória a demarcação do plano de água, da zona reservada e da zona protegida.
C. É obrigatória a demarcação do plano de água, da zona de protecção especial e das zonas balneares.
8.Diga qual a frase que está correcta:
A. Os planos de gestão das albufeiras são instrumentos do ordenamento do território.
B. Os planos de gestão das albufeiras não são instrumentos do ordenamento do território.
C. Os planos de ordenamento das bacias hidrográficas são instrumentos do ordenamento do territórioo.

v.s.f.f.
9. Para além do Plano Nacional da Água e dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, qual é o outro
instrumento de planeamento previsto na Lei da Água:
A. Planos específicos de gestão das águas.
B. Planos especiais de protecção das barragens.
C. Planos especiais de ordenamento da orla costeira.
10. Na secção sobre Protecção e Valorização do Capítulo III (Ordenamento e Planeamento dos Recursos
Hídricos) referem-se as “Medidas de protecção especial dos recursos hídricos” que podem originar restrições
na utilização do território. Diga qual das seguintes medidas está incluída dentro daquele grupo:
A. Zonas de infiltração mínima.
B. Zonas de infiltração máxima.
C. Zonas de infiltração constante.
11. Diga qual das seguintes afirmações está correcta:
A. O Estado é proprietário de parte das águas superficiais e todas as águas subterrâneas.
B. O Estado é proprietário de todas as águas superficiais e todas as águas subterrâneas.
C. O Estado é proprietário de parte das águas superficiais..
12. Qual a frase que está correcta relativamente à ordem de preferência dos usos da água em caso de conflito
entre as várias utilizações:
A. Abastecimento Público, Agricultura e Indústria.
B. Abastecimento Público, Turismo, Indústria.
C. Abastecimento Público e, em igualdade de circunstâncias, a actividade mais eficiente no uso da
água.
13. No regime de licenciamento são estabelecidos três tipos de títulos de utilização. Diga qual a fase que
está correcta relativamente ao título referente ao regime de autorizações:
A. A emissão de autorizações refere-se à utilização do domínio público hídrico.
B. A emissão de autorizações refere-se à utilização de águas do domínio privativo do Estado.
C. A emissão de autorizações refere-se à utilização de águas particulares.
14.. Diga qual dos seguintes utilizações do domínio público está sujeita a concessão::
A. Captação de água para rega de uma área inferior a 50 ha.
B. Captação de águas subterrâneas.
C. Captação de água para abastecimento público.

15. Diga qual a frase que não está correcta:
A. Não existem isenções à Taxa de Recursos Hídricos.
B. A Taxa de Recursos Hídricos tem 5 componentes aditivas.
C. A componente que se refere à utilização de águas do domínio público hídrico tem a designação de
“Componente A”.

