
Meios de Transportes

1-Quanto aos meios de transporte no Brasil, é 
correto afirmar que:

a) as ferrovias gaúchas ganham importância 
em relação às rodovias nas primeiras décadas 
do século XX, devido à expansão da 
sojicultura.

b) as rodovias são mais utilizadas no Brasil 
devido ao baixo custo em relação às hidrovias 
e às ferrovias, sendo que a grande maioria foi 
construída pelo poder público na década de 
setenta do século passado.

c) as multinacionais automobilísticas 
incentivaram o desenvolvimento das rodovias 
no Brasil, que estão cada vez mais atreladas ao
consumo do petróleo como fonte de energia.

d) o sistema hidroviário brasileiro é 
considerado de qualidade comparável à do 
europeu, destacando-se o caso gaúcho do Rio 
Jacuí, que transporta cargas pesadas desde a 
época colonial.

e) o principal aeroporto do estado gaúcho está
localizado em Porto Alegre, sendo o maior da 
Região Sul, embora tenha abrangência apenas 
nacional.

2-Assinale a afirmação correta referente aos 
dados da tabela.

a) Os dados demonstram que, para os países 
de grande extensão territorial, como no caso 
do Brasil, o transporte ferroviário é pouco 
empregado por ser inadequado para carga 
pesada e perigosa.

b) Os países que usam muito as ferrovias são 
aqueles cujas indústrias locais de meios de 
transportes especializaram-se e possuem o 
predomínio do ramo ferroviário.

c) O território do Brasil foi integrado 
tardiamente, quando ocorria a sua 
industrialização com base na indústria 
automobilística, o que vai pesar na opção pelo
transporte rodoviário.

d) Os países que fazem um uso reduzido do 
transporte hidroviário, assim procedem em 
função de possuírem uma hidrografia natural 
limitada para essa finalidade.

e) A opção brasileira pelo transporte 
rodoviário justifica-se porque as ferrovias e as 
hidrovias são inadequadas para transportar 
produtos agrícolas a grandes distâncias, em 
função de sua lentidão.

3-Considerando-se as redes que compõem as 
diferentes modalidades de transporte no 
Brasil, é INCORRETO afirmar que:

a) as ferrovias são, em sua grande extensão, 
utilizadas sobretudo para o escoamento da 
produção mineral e subutilizadas no 



transporte interurbano e inter-regional de 
passageiros.

b) as hidrovias tornariam o preço do produto 
agrícola brasileiro mais competitivo no 
mercado internacional, mas têm sua 
implementação dificultada pelo custo e pelos 
impactos ambientais decorrentes de seus 
projetos.

c) as rodovias, principal modalidade de 
transporte do país, assumem, com alto custo, 
elevada tonelagem no deslocamento de 
mercadorias diversas e maior percentual de 
tráfego de passageiros.

d) o transporte aéreo registra um uso mais 
intenso nas regiões do país onde há grandes 
distâncias entre os principais centros urbanos 
e fraca densidade das redes rodoviária e 
ferroviária.

4-As ferrovias no Brasil estão geograficamente 
concentradas:

a) na região Nordeste, como resultado das 
políticas coloniais de transportes das 
commodities aqui cultivadas pela metrópole.

b) na região Sudeste, em razão das estruturas 
instaladas no auge da economia cafeeira.

c) no Centro-Oeste, como uma obra de 
promoção da política da Marcha para o Oeste.

d) no Sul, para atender os interesses das 
oligarquias gaúchas.

e) em todo o litoral, como herança da 
concentração populacional nessa faixa do país.

5-Sobre os diferentes tipos e usos dos 

transportes no Brasil e no mundo, considere 
as afirmações a seguir:

I. Recomendado para distâncias menores, 
porém com custos mais elevados. A vantagem 
está em transportar o produto do início ao 
fim, ou seja, retira-o de seu local de produção 
e entrega-o ao seu destino final sem a 
necessidade de outros meios de transporte.

II. Utilizado para grandes distâncias, 
envolvendo principalmente o deslocamento 
de pessoas e mercadorias de custo (e lucro) 
mais elevado. Apresenta um elevado custo, 
porém uma velocidade maior.

III. Recomendado para países de grande 
extensão territorial, apresentando altos custos
em sua estruturação e baixos custos em sua 
manutenção. Transporta pessoas e 
mercadorias, consumindo uma quantidade de 
energia relativamente pequena.

As proposições acima representam, 
respectivamente, as descrições dos 
transportes:

a) rodoviário, ferroviário e hidroviário

b) ferroviário, rodoviário e aéreo

c) marítimo, pluvial e aéreo

d) aéreo, manual e hidroviário

e) rodoviário, aéreo e ferroviário.



6-As ferrovias são frequentemente indicadas 
como a melhor opção para o escoamento de 
cargas e, até mesmo, de pessoas em todo o 
território nacional. Entre as vantagens que 
esse tipo de transporte oferece para o país, 
podemos assinalar, EXCETO:

a) Baixo custos de manutenção e consumo.

b) Participação no deslocamento de todo o 
percurso da mercadoria a ser entregue.

c) Desafogamento do trânsito nas rodovias.

d) Melhorias na relação entre cargas 
transportadas e combustível consumido.

e) Menor quantidade estatística de acidentes 
e perdas de carga.

7-Leia as características geográficas dos países 
X e Y.

 País X

– desenvolvido

– pequena dimensão territorial

– clima rigoroso com congelamento de alguns 
rios e portos

– intensa urbanização

– autossuficiência de petróleo

País Y

– subdesenvolvido

– grande dimensão territorial

– ausência de problemas climáticos, rios 
caudalosos e extensos litorais

– concentração populacional e econômica na 
faixa litorânea

– exportador de produtos primários de baixo 
valor agregado

A partir da análise dessas características é 
adequado priorizar as diferentes modalidades 
de transporte de carga, na seguinte ordem:

a) país X – rodoviário, ferroviário e aquaviário.

b) país Y – rodoviário, ferroviário e aquaviário.

c) país X – aquaviário, ferroviário e rodoviário.

d) país Y – rodoviário, aquaviário e ferroviário.

e) país X – ferroviário, aquaviário e rodoviário.

8-Em geral, países com dimensões 
continentais encontram mais dificuldade em 
desenvolver uma logística eficiente, pois, além
de enfrentar as distâncias, há o desafio de se 
superar as diversidades climáticas e os 
obstáculos naturais. Nesse sentido, esses 
países precisam desenvolver políticas que 
visem à diversificação de seus modais e 
ampliação da tecnologia adequada.

O meio de transporte mais recomendado para 
a integração terrestre em territórios com as 
características acima é o:

a) rodoviário

b) ferroviário

c) aéreo



d) subterrâneo

e) dutoviário

9-A Federação das Indústrias de São Paulo 
comparou indicadores de transporte do Brasil 
com equivalentes de países que são referência
para o mundo todo. A conclusão do estudo é 
que, em dez anos, a eficiência de nossa 
infraestrutura não avançou. O Brasil é grande, 
mas parece maior ainda para quem leva peças 
de São Paulo a Manaus. “Demora de 15 a 20 
dias. O caminhão sai daqui carregado, vai até 
Rio Branco, de Rio Branco é transportado para 
a balsa e vai via fluvial até Manaus”, conta o 
empresário José Kovacs.

Jornal Nacional - 6/5/2013.

Assinale a alternativa que NÃO indica um dos 
fatores que contribuem para o problema 
abordado no texto.

a) A reduzida exploração do potencial de 
navegação dos rios.

b) As condições precárias das rodovias que 
cortam o país.

c) A saturação da capacidade operacional de 
portos e aeroportos.

d) A prioridade dada ao modal ferroviário pela
política de transporte nacional.

10-De todas as transformações impostas pelo 
meio técnico-científico-informacional à 
logística de transportes, interessa-nos mais de 
perto a intermodalidade. E por uma razão 
muito simples: o potencial que tal “ferramenta
logística” ostenta permite que haja, de fato, 
um sistema de transportes condizente com a 
escala geográfica do Brasil.

HUERTAS, D. M. O papel dos transportes na 
expansão recente da fronteira agrícola 
brasileira. Revista Transporte y Territorio, 
Universidade de Buenos Aires, n. 3, 2010 
(adaptado).

A necessidade de modais de transporte 
interligados, no território brasileiro, justifica-se
pela(s)

a) variações climáticas no território, 
associadas à interiorização da produção.

b) grandes distâncias e a busca da redução dos
custos de transporte.

c) formação geológica do país, que impede o 
uso de um único modal.

d) proximidade entre a área de produção 
agrícola intensiva e os portos.

e) diminuição dos fluxos materiais em 
detrimento de fluxos imateriais.
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