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01. Bitola é a largura determinada pela distância medida entre as faces interiores das cabeças de dois trilhos em uma via férrea. No Brasil, 
a bitola mais comum é a bitola métrica (ou seja, possuem um metro de distância entre as partes internas das superfícies dos trilhos), 
presente em 23.489 km de trilhos. Também é comum (aproximadamente 4.050 km) no país o uso da bitola irlandesa (1,6 metro). 
Essa falta de padronização das bitolas difi culta a integração territorial da economia nacional, que reduziria o preço do frete em todo 
o país, uma vez que o modal ferroviário possui um custo que chega a ser quatro vezes menor que o modal rodoviário.

 Resposta: C

02. A distribuição da rede de transporte pelo território brasileiro é heterogênea. Embora tenha sido notável sua expansão nas últimas 
décadas, devido à interiorização da economia, a maior densidade do sistema viário pode ser observada no centro-sul, particularmente 
no eixo São Paulo - Rio de Janeiro.

O meio de transporte predominante no Brasil é o RODOVIÁRIO. O AQUAVIÁRIO está fortemente ligado às exportações brasileiras.
A evolução tecnológica aperfeiçoa fl uxos e é responsável pela maior agilidade do deslocamento de cargas – o que possibilitou 

ao Brasil, nas últimas décadas, a ampliação da exploração de produtos mais sensíveis, como frutas e fl ores.

 Resposta: C

03. Os fatores que difi cultam a solução para o engarrafamento de automóveis no Brasil é, principalmente, a mentalidade individualista 
das pessoas, que, muitas vezes se recusam a pegar um ônibus, apenas para terem conforto nos seus carros; e a falta de investimentos 
em transportes coletivos.

 Resposta: B

04. A única opção correta é aquela que afi rma que o território brasileiro foi integrado tardiamente, quando ocorria sua industrialização 
com base na indústria automobilística, o que fez pesar na opção pelo transporte rodoviário.

 Resposta: C

05. O Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960), que concebeu e construiu a capital Brasília, foi outro incentivador de rodovias. Kubitschek 
foi responsável pela instalação de grandes fabricantes de automóveis no país (Volkswagen, Ford e General Motors chegaram ao Brasil 
durante seu governo) e um dos pontos utilizados para atraí-los era, evidentemente, o apoio à construção de rodovias.

 Resposta: A

06. O modelo de transporte adotado no Brasil foi baseado no rodoviarismo. Esse padrão é bem menos competitivo que outros modelos 
implantados em países como os EUA, Rússia e países europeus. O Brasil foi o único país de grande dimensão territorial a adotar tal 
sistema. Ele é, em média, quatro vezes menos econômico que o modal ferroviário e 10 vezes menos que o modal aquaviário.

 Resposta: B

07. Sabemos que a maior potência hidrelétrica do país encontra-se na região Norte do país, no entanto, podemos observar que a rede de 
energia elétrica não atende de forma satisfatória essa região do país. O maior potencial aproveitado é encontrado na região Centro 
Sul do país, região que concentra um grande adensamento de pessoas e indústria.

 Resposta: A

08. O Processo industrial brasileiro ocorreu de forma tardia em relação às nações mais subdesenvolvidas, através de penetração de indústrias 
multinacionais. O governo brasileiro optou pelo modelo Rodoviarista.

 Resposta: E

09. A mobilidade urbana é um dos grandes problemas existentes nas grandes metrópoles brasileiras. Com o intuito de solucionar esse 
grave problema urbano, a construção ou ampliação de rodovias, a requalifi cação de áreas podem ser apontadas como solução.

 Resposta: B

10. Ao compararmos os dois gráfi cos, podemos constatar que a matriz de transporte hipotético favorece a economia dos fretes e é menos 
poluidora que a matriz de transporte real.

 Resposta: B
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