
 

 

 
01. (UNIRG TO/2020) A rede urbana é caracterizada por um conjunto de centros funcionalmente articulados 

entre si. No Nordeste brasileiro, de acordo com o estudo do IBGE intitulado Região de Influência das 
Cidades (REGIC), além de Salvador, as outras capitais caracterizadas como metrópole são: 
a) Natal e Maceió. 
b) Fortaleza e Recife. 
c) João Pessoa e Aracaju. 
d) São Luís e Terezina. 

 
02. (PUCCamp SP/2020)   

Em um país tão vasto e diverso como o Brasil, o papel das redes de transportes −de pessoas e 
mercadorias −é evidentemente fundamental. 

(THÉRY, Hervé e MELLO-THÉRY, Neli. Atlas do Brasil) 
 

A respeito das redes de transportes são feitas as seguintes afirmações: 
I. No centro da Amazônia, a bacia hidrográfica constitui uma das maiores redes navegáveis do mundo; 

no Sul e Sudeste, outras bacias cumprem o papel de vias de transporte de mercadorias. 
II. Diferente do que ocorre com as hidrovias, a configuração da rede rodoviária revela homogeneidade no 

espaço nacional garantida, principalmente, para atender aos interesses políticos e de planejamento do 
governo federal. 

III. As estradas de ferro brasileiras nunca constituíram uma rede nacional, pois se resumiam a um 
conjunto de linhas de exportação de minerais e produtos agrícolas de alcance estadual, no caso de São 
Paulo, ou regional, no Nordeste. 

 
Está correto o que consta APENAS em 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) II. 
d) I e III. 
e) III. 

 
03. (UFT TO/2020) A rede de transporte é suporte básico das relações sociais e econômicas existentes no 

espaço geográfico brasileiro. O sistema de transporte que entrou em declínio, no Brasil, com a queda nos 
preços do café, após a crise de 1929, e que na época, estendia-se por cerca de 29 mil quilômetros pelo 
território nacional era o:  
a) aeroviário.  
b) ferroviário.  
c) rodoviário.  
d) hidroviário. 

 
04. (FPS PE/2019) As ferrovias desempenharam um importante papel para o escoamento da produção e para 

o transporte de pessoas no Brasil. A implantação e o consequente funcionamento de uma ferrovia 
provocam alterações com influência direta e indireta nesse empreendimento. Entre os impactos positivos 
da implantação de ferrovias, destacam-se os seguintes, exceto: 
a) aumento de tarifas de transporte, gerando mais lucros para empresas ferroviárias. 
b) dinamização da economia local. 
c) mudança no uso e ocupação do solo. 
d) ofertas de emprego. 
e) aumento do tempo de conservação de rodovias. 

 


