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Transportes e o Comércio Mundial
1. No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, pertencente e
diretamente operada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na região Norte do país, ligando
o interior ao principal porto da região, em São Luís. Por seus, aproximadamente, 900 quilômetros
de linha, passam, hoje, 5353 vagões e 100 locomotivas.
Disponível em: http://www.transportes.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).
A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da economia
brasileira, em especial para porções dos estados do Pará e Maranhão. Um argumento que
destaca a importância estratégica dessa porção do território é a
a) produção de energia para as principais áreas industriais do país.
b) produção sustentável de recursos minerais não metálicos.
c) capacidade de produção de minerais metálicos.
d) logística de importação de matérias-primas industriais.
e) produção de recursos minerais energéticos.

2. O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas de frequentes
reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos
nesses congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir,
podem-se observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro
rodado, em diferentes meios de transporte, para veículos em duas condições de ocupação
(número de passageiros): ocupação típica e ocupação máxima.

Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a
maior eficiência no uso de energia ocorre para os
a) ônibus, com ocupação típica.
b) automóveis, com poucos passageiros.
c) transportes coletivos, com ocupação máxima.
d) automóveis, com ocupação máxima.
e) trens, com poucos passageiros.
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3. Em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com
trânsito intenso, foi apresentado um conjunto de propostas.
Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende, ao mesmo tempo, a implicações
sociais e ambientais presentes nesse setor é
a) proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais.
b) promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina.
c) incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos.
d) aumentar a importação de diesel para substituir os veículos a álcool.
e) diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam.

4.
Portos Secos no Estado de São Paulo (2011)

(Disponível em: <http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/mp-portos-secos.htm>. Acesso em:
24 julho 2013).
O sistema portuário brasileiro está sendo reorganizado para eliminar parte dos gargalos
infraestruturais que reduzem os investimentos nacionais e internacionais no país. Chama-se
atenção, nesse processo, para o crescimento e valorização cada vez maior dos portos secos no
território nacional. Porto seco é:
a) um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada via férrea e/ou aérea, em
zona fora do porto, geralmente no interior.
b) uma estação aduaneira com o papel de salvaguardar todos os investimentos em
tecnologias de ponta produzidos em território nacional.
c) um silo que armazena, sem impostos, a mercadoria importada por investidores nacionais
para o abastecimento agroalimentar do país.
d) uma infraestrutura portuária fluvial que segue o curso dos principais rios estaduais para
complementar o sistema portuário de cabotagem.
e) um sistema intermodal de transporte ferroviário e metroviário que facilita a distribuição de
bens para os aeroportos e portos do país.
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