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01. O transporte ferroviário é uma parte fundamental da cadeia logística que facilita as trocas comerciais e o crescimento econômico.  
É um meio de transporte com uma elevada capacidade de carga e energeticamente eficiente, embora careça de flexibilidade e exija 
uma contínua aplicação de capital. Está particularmente vocacionado para o transporte de cargas de baixo valor total, em grandes 
quantidades, entre uma origem e um destino, a grandes distâncias, tais como: minérios, produtos siderúrgicos, agrícolas e fertilizantes, 
entre outros. O Brasil foi praticamente o único país de grande dimensão territorial a não priorizar o modal ferroviário. Isso para atender 
os interesses de empresas multinacionais do setor automotivo.

 Resposta: A

02. O gráfico nos mostra os valores da energia consumida pelos diferentes meios de transporte, tanto para a ocupação típica quanto 
para a máxima. O metrô, trem e ônibus consomem praticamente a mesma energia por passageiro e por quilômetro rodado quando 
transitam com a ocupação máxima. Os valores de energia gastos para esses meios de transporte são eficientes por serem mais baixos. 
Logo, deveriam ser levados em conta nas políticas de transporte público urbano.

 Resposta: C

03. Segundo o mapa apresentado, os portos de Itaqui e Pecém se destacam na exportação de minerais e frutos; Tubarão, no escoamento 
de minerais; Paranaguá, soja.

 Resposta: C

04. Qualquer intervenção em zonas rurais e regiões afastadas de centros urbanos deve ser precedida de estudos que demonstrem a 
possibilidade de minimizar ou compensar, de alguma maneira, os eventuais impactos ambientais dela decorrentes.

 Resposta: D

05. A política do Rodoviarismo teve destaque no governo desenvolvimentista de JK, que orientou investimentos no setor, como forma de 
integrar o País e atrair investimentos de multinacionais do ramo automobilístico.

 Resposta: B
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