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TRANSPORTES 

 

1. (ENEM) Os maiores consumidores da infraestrutura 
logística para exportação no Brasil são os produtos a 
granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, 
petróleo e seus derivados e a soja, que, por possuírem 
baixo valor agregado, e por serem movimentados em 
grandes volumes, necessitam de uma infraestrutura de 
grande porte e baixos custos. No caso da soja, a 
infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em 
enormes filas de navios, caminhões e trens, que, por 
ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm 
seu custo majorado, onerando fortemente o 
exportador, afetando sua margem de lucro e 
ameaçando nossa competitividade internacional.  

FLEURY P. F. A infraestrutura e os desafios logísticos das 
exportações brasileiras. Rio de Janeiro: CEL; Coppead; UFRJ. 

2005 (adaptado). 

 

No contexto do início do século XXI, uma ação para 
solucionar os problemas logísticos da soja 
apresentados no texto seria a  

a) isenção de impostos de transportes.    

b) construção de terminais atracadouros.    

c) diversificação dos parceiros comerciais.    

d) contratação de trabalhadores portuários.    

e) intensificação do policiamento das rodovias.    

   

2. (ENEM) A urbanização brasileira, no início da 
segunda metade do século XX, promoveu uma radical 
alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e 
viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira 
vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi 
muito diferente. O transporte coletivo saiu 
definitivamente dos trilhos. 

JANOT, L. F. A caminho de Guaratiba. Disponível em: 
www.iab.org.br. Acesso em: 9 jan. 2014 (adaptado). 

 

A relação entre transportes e urbanização é explicada, 
no texto, pela  

a) retirada dos investimentos estatais aplicados em 
transporte de massa.    

b) demanda por transporte individual ocasionada pela 
expansão da mancha urbana.    

c) presença hegemônica do transporte alternativo 
localizado nas periferias das cidades.    

d) aglomeração do espaço urbano metropolitano 
impedindo a construção do transporte metroviário.    

e) predominância do transporte rodoviário associado à 
penetração das multinacionais automobilísticas.    

 

3. (ENEM) 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.    

   

4. (ENEM) A soma do tempo gasto por todos os navios 
de carga na espera para atracar no porto de Santos é 
igual a 11 anos — isso, contando somente o intervalo 
de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi 
registrado somente neste ano. Desde 2006 a perda de 
tempo supera uma década. 

Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado). 

 

A situação descrita gera consequências em cadeia, 
tanto para a produção quanto para o transporte. No 
que se refere à territorialização da produção no Brasil 
contemporâneo, uma dessas consequências é a  

a) realocação das exportações para o modal aéreo em 
função da rapidez.    

b) dispersão dos serviços financeiros em função da 
busca de novos pontos de importação.    

c) redução da exportação de gêneros agrícolas em 
função da dificuldade para o escoamento.    

d) priorização do comércio com países vizinhos em 
função da existência de fronteiras terrestres.    

e) estagnação da indústria de alta tecnologia em função 
da concentração de investimentos na infraestrutura de 
circulação.    
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5. (ENEM) A abertura e a pavimentação de rodovias em 
zonas rurais e regiões afastadas dos centros urbanos, 
por um lado, possibilita melhor acesso e maior 
integração entre as comunidades, contribuindo com o 
desenvolvimento social e urbano de populações 
isoladas. Por outro lado, a construção de rodovias pode 
trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente, visto 
que a abertura de estradas pode resultar na 
fragmentação de habitats, comprometendo o fluxo 
gênico e as interações entre espécies silvestres, além 
de prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, 
possibilitar o ingresso de espécies exóticas em 
ambientes naturais e aumentar a pressão antrópica 
sobre os ecossistemas nativos. 

BARBOSA, N. P. U; FERNANDES, G. W. A destruição do 
jardim. Scientific American Brasil. Ano 7, número 80, dez. 

2008 (adaptado). 

 

Nesse contexto, para conciliar os interesses 
aparentemente contraditórios entre o progresso social 
e urbano e a conservação do meio ambiente, seria 
razoável  

a) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em 
áreas rurais e em regiões preservadas, pois a qualidade 
de vida e as tecnologias encontradas nos centros 
urbanos são prescindíveis às populações rurais.    

b) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em 
áreas rurais e em regiões preservadas, promovendo a 
migração das populações rurais para os centros 
urbanos, onde a qualidade de vida é melhor.    

c) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias 
apenas em áreas rurais produtivas, haja vista que nas 
demais áreas o retorno financeiro necessário para 
produzir uma melhoria na qualidade de vida da região 
não é garantido.    

d) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, 
desde que comprovada a sua real necessidade e após a 
realização de estudos que demonstrem ser possível 
contornar ou compensar seus impactos ambientais.    

e) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, 
haja vista que os impactos ao meio ambiente são 
temporários e podem ser facilmente revertidos com as 
tecnologias existentes para recuperação de áreas 
degradadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. (ENEM)   

 
 

Com base nessas informações, assinale a opção correta 
a respeito do pedágio nas cidades mencionadas.  

a) A preocupação comum entre os países que adotaram 
o pedágio urbano foi o aumento de arrecadação 
pública.    

b) A Europa foi pioneira na adoção de pedágio urbano 
como solução para os problemas de tráfego em 
avenidas.    

c) Caso a prefeitura da cidade brasileira mencionada 
adote a cobrança do pedágio em vias urbanas, isso dará 
sequência às experiências implantadas sucessivamente 
em Cingapura, Noruega, Coréia do Sul e Inglaterra.    

d) Nas experiências citadas, houve redução do volume 
de tráfego coletivo e individual na proporção inversa do 
aumento da velocidade no trânsito.    

e) O número de cidades europeias que já adotaram o 
pedágio urbano corresponde ao dobro do número de 
cidades asiáticas que o fizeram.    
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7. (ENEM) A maior parte dos veículos de transporte 
atualmente é movida por motores a combustão que 
utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse 
setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com 
altas taxas de crescimento ao longo do tempo. 
Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na 
redução do consumo, os transportes tendem a 
concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2011 (adaptado). 

 

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada 
pelo setor de transporte e uma medida para promover 
a redução do seu uso, estão indicados, 
respectivamente, em:  

a) Aumento da poluição sonora — construção de 
barreiras acústicas.    

b) Incidência da chuva ácida — estatização da indústria 
automobilística.    

c) Derretimento das calotas polares — incentivo aos 
transportes de massa.    

d) Propagação de doenças respiratórias — distribuição 
de medicamentos gratuitos.    

e) Elevação das temperaturas médias — criminalização 
da emissão de gás carbônico.    

   

8. (ENEM) 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 

- auto-suficiência de petróleo  

 

País Y 

- subdesenvolvido 

- grande dimensão territorial 

- ausência de problemas climáticos, rios caudalosos e 
extenso litoral 

- 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.    
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GABARITO 

1. B 
2. E 
3. B 
4. C 
5. D 
6. C 
7. C 
8. A 

 

  


