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01. (UERJ/2016) Dispositivos conectados à internet 
 

 
 

Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à Internet ao redor do globo? Foi 
exatamente o que fez John Matherly, que se autointitula um “cartógrafo” da rede. Com essa técnica, que 
permite sondar tão rapidamente o panorama de conexões no mundo, o criador pretende fazer isso mais 
vezes ao longo do tempo, para comparar a evolução do acesso à rede. Quanto mais intensa a cor, maior o 
número de dispositivos, e por enquanto sabemos bem onde eles se concentram. 
Adaptado de revistagalileu.globo.com, setembro/2014. 

 
A análise do mapa possibilita visualizar o uso da Internet nas diversas regiões do mundo. 
A principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso dessa rede é: 
a) baixa densidade demográfica 
b) redução do crescimento econômico 
c) descontinuidade das transmissões globais 
d) desigualdade de desenvolvimento tecnológico 

 
02. (UERJ/2016) Observe a diferença entre a expansão das redes de metrô nas cidades do Rio de Janeiro e 

de Xangai. 
 

 
Adaptado de diariodorio.com. 
 
As escolhas feitas pelo poder público, no que se refere às modalidades de transporte urbano, são muito 
importantes para a compreensão dos fenômenos sociais e ambientais verificados em cada cidade. 
Caso a evolução do metrô de Xangai entre 1993 e 2013 tivesse ocorrido em proporção semelhante à do 
metrô carioca, uma provável consequência espacial sobre a metrópole chinesa seria: 
a) supressão da inversão térmica 
b) aumento da poluição atmosférica 
c) redução da segregação residencial 
d) crescimento da especialização comercial 
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03. (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. 
 
04. (FGV/2016) A foto a seguir apresenta uma cena do cotidiano paulistano. 
 

 
Em 2009, o recorde de índice de congestionamento em São Paulo - 294 km de lentidão - foi quebrado duas 
vezes no mesmo dia. Ao longo da última década, 118 km de vias congestionadas têm sido a média diária 
da cidade nos horários de pico. Os paulistanos perdem, nos deslocamentos pendulares, o equivalente a 27 
dias por ano. 

ROLNIK, R. e KLINTOWITZ, D. Dossiê São Paulo, Hoje. 
In Estudos Avançados, São Paulo. Jan./Abr. 2011. 

 
Para diminuir o tempo dos deslocamentos, a administração pública adotou as seguintes medidas, EXCETO 
a) a expansão do transporte sobre trilhos, com o objetivo de diminuir o número de viagens pendulares 

motorizadas. 
b) o estímulo ao transporte não motorizado, graças à instalação de uma rede de ciclovias e de ruas 

exclusivas para pedestres. 
c) a prioridade do transporte público coletivo no uso do espaço viário urbano, graças à instalação de vias 

seletivas. 
d) a adoção do pedágio urbano, com o objetivo de restringir o acesso dos veículos individuais à área 

central da cidade. 
e) a utilização de sistemas semafóricos com controle em tempo real, para diminuir a perda de tempo em 

espera e lentidões. 
 


