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01. (FATEC SP/2016) Na década de 1950, o governo brasileiro incentivou a vinda de indústrias 

automobilísticas estrangeiras, para que elas produzissem veículos no Brasil. 
Inicialmente, o lugar escolhido para a instalação dessas fábricas foi a região do ABC (Santo André, São 
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), no estado de São Paulo, devido à 
a) predominância do trabalho escravo na região. 
b) presença de jazidas de minério de ferro e de alumínio. 
c) existência de uma extensa malha ferroviária e metroviária. 
d) proximidade do porto de Santos e de um grande centro consumidor. 
e) participação dos trabalhadores e do governo do estado na gestão das empresas. 

 
02. (IFSC/2016) Para funcionar, a Internet depende da existência de redes de alta capacidade de 

transferência de dados. Essas conexões são denominadas backbones. 
Imagem disponível em: https://memoria.rnp.br/rnp/backbone-historico-graficos.html.  

Acesso em: 3 mar. 2016. 

 
 

Indique com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) A distribuição dos backbones no território brasileiro apresenta forte relação com as características 

econômicas do país. 
(   ) As conexões de backbones estão concentradas nos Complexos Regionais do Centro-Sul e da Amazônia. 
(   ) Percebe-se na imagem acima que a integração das redes de backbones é mais intensa entre os 

municípios que não são capitais de estados. 
(   ) A presença de backbones reforça a ideia de Região Concentrada, definida como a porção do território 

nacional dotada da maior e mais avançada estrutura técnica-científica. 
 

Assinale sequência CORRETA das respostas, de cima para baixo. 
a) F-F-F-F. 
b) F-V-V-F. 
c) V-V-F-F. 
d) V-F-F-V. 
e) F-V-F-V. 
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03. (UNIFICADO RJ/2016) CORREDORES DE EXPORTAÇÃO 

 
THÈRY, H.; MELLO, N. Atlas do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 270. 

 
No mapa, estão assinaladas áreas dinâmicas do território brasileiro decorrentes da política nacional que 
previa a(o) 
a) adensamento contíguo entre os trechos da fronteira marítima 
b) progressiva integração econômica entre as macrorregiões 
c) desenvolvimento sustentável das áreas agrícolas modernas 
d) modernização técnica dos territórios das Superintendências Regionais 
e) conexão efetiva das regiões produtoras com os portos 

 
04. (Fac. Direito de Sorocaba SP/2016) Observe o gráfico para responder à questão. 
 

Brasil: Matriz de transporte de cargas 

 
(http://www.transportabrasil.com.br/2012/11/? 

 
A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a infraestrutura de transportes no Brasil permitem concluir 
que 
a) a expansão da rede hidroviária de 30 para 45 mil quilômetros explica o crescimento da participação 

deste tipo de transporte. 
b) o aumento da participação do transporte ferroviário está relacionado à privatização de linhas e às 

melhorias técnicas no setor. 
c) a matriz de transporte brasileira apresentou um salto qualitativo tornando-se bastante equilibrada e, 

portanto, mais eficiente. 
d) a comparação entre os anos de 2005 e 2011 sugere que a afirmação “Sem caminhão o Brasil pára” já 

foi ultrapassada. 
e) as hidrovias brasileiras, muito concentradas no Nordeste e Sul, são subaproveitadas e têm pequena 

participação na matriz de transportes. 
 


