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EXPEDIÇÃO 03 PERCURSO 11 – 
REDES DE TRANSPORTE NO BRASIL. 

7º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. O desenvolvimento econômico necessita de redes, pois é impossível escoar a produção se não 

houver rede de transporte, comunicar-se com pessoas ou empresas sem rede de comunicação etc. 
Existem grandes diferenças entre os países do mundo quanto à implantação de redes. Estados 
Unidos, Japão, países europeus de modo geral, além de outros, possuem redes densas, modernas e 
eficientes, enquanto outros países, como os africanos, os da América Latina e os da Ásia, possuem 
redes menos densas que comprometem seu desenvolvimento 

 
02. Falso. A grande participação do transporte de cargas pelo modal rodoviário, encarece o custo dos 

transportes e demonstra uma insuficiência na infraestrutura deficitária do sistema de transportes no 
Brasil. 

 
03. Rússia – destaque no modal rodoviário 81%. 

Brasil – destaque no modal rodoviário 58%. 
EUA – destaque no modal aquaviário e outros 25%. 

 
04. Na Grande Região Norte ou na Bacia Amazônica, em que predominam rios de planície, que facilitam 

a navegação. 
 
05. A navegação marítima permite o transporte de produtos e de pessoas e, através da navegação de 

longo curso, ou seja, entre portos marítimos de países diferentes, o Brasil realiza a maior parte de 
seu comércio internacional. 

 
06. As principais vantagens do transporte rodoviário são: 

 Agilidade e rapidez na entrega da mercadoria em curtos espaços a percorrer; 
 A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros modais a mercadoria deve ir 

ao encontro da unidade de carga; 
 Vendas que possibilitam a entrega na porta do comprador; 
 Exigência de embalagens a um custo bem menor; 
 A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente sem que este tenha que ir buscá-la; 
 Uma movimentação menor da mercadoria, reduzindo assim, os riscos de avarias. 

Dentre as desvantagens, podem ser citadas: 
 Seu custo de fretamento é mais elevado que os demais concorrentes com próximas 

características; 
 Sua capacidade de tração de carga é bastante reduzida; 
 Os veículos utilizados para tração possuem um elevado grau de poluição ao meio ambiente; 
 A malha rodoviária deve estar constantemente em manutenção ou em construção, gerando 

custos ao erário ou a contribuinte, visto que, existem estradas privatizadas que cobram pedágio. 
 


