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Resumo Capítulo 3 

 

Os meios de transporte 

Estrutura viária: são elementos estruturais urbanos que desempenham funções com  

características de promover o deslocamento entre locais, circulação, acesso a edificações e 

ambiente urbano.  

Rede de transporte: Rede que contribui para integração nacional, possibilitando assim, o  

desenvolvimento dos diversos tipos de meios de transportes existentes, facilitando a 

locomoção de pessoas e mercadorias por diversos lugares. 

Rede Urbana: rede localizada num meio urbano ou citadino (ex: estradalocal, ruas e avenidas); 

Rede rodoviária: rede de longo percurso (ex:auto estrada e rodovias); 

Rede ferroviária: rede de caminhos de ferro ex: linha de alta velocidade, linhas de trem); 

Rede aérea: rede de transportes aéreos (não existe delimitação das vias neste caso, pois o 

espaço aéreo não restringe a circulação dos transportes a um local exato, são controladas 

pelas torres de comando dos aeroportos). 

Trasnporte rodoviário: é aquele feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, as 

quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, 

pessoas e animais para diversos lugares.  

Transporte ferroviário: é o realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e 

mercadorias. As mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado e em 
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grandes quantidades como: minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de 

petróleo e etc. 

Transporte aquaviário: é o tipo de transporte aquaviário realizado nas hidrovias (são 

percursos pré-determinados para o tráfego sobre águas) para transporte de pessoas e 

mercadorias. As hidrovias de interior podem ser rios, lagos e lagoas navegáveis que receberam 

algum tipo de melhoria/sinalização/balizamento para que um determinado tipo de embarcação 

possa trafegar com segurança por esta via.  

Transporte aéreo: é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de 

aviões, balões, dirigíveis ou helicópteros. O transporte aéreo é usado preferencialmente para 

movimentar passageiros, carga e mercadorias urgentes ou de alto valor.  

 

Os meios de comunicação 

Circulação de informações: permitem a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do 

mundo de forma instantânea.  

Integração nacional: possibilidade de interação  por parte dos meios de comunição de uma 

maneira mais eficaz e com maior facilidade e rapidez por várias pessoas em lugares diferentes 

do mundo. 

Jornal impresso: é um meio de comunicação impresso, um produto derivado do conjunto de 

atividades denominado jornalismo. O primeiro, e por muito tempo, o principal espaço para 

veiculação de notícias. 

Rádio: As características do rádio como meio de comunicação de massa fazem com que ele 

seja especialmente adequado para a transmissão da informação, que pode ser considerada 

como a sua função principal: a rádio  em condições de transmitir a informação com bastante 

rapidez, além de proporcionar entretenimento. 

Televisão: A televisão é um meio de comunicação que se  serve do aparelho televisor para a 

difusão de atividades e programas artísticos, informativos, educativos etc. Ferramenta que 

possibilita comunicar ao mesmo tempo um número grande de pessoas, ou seja, transmitir 

informações em massa. 

Telefone: O telefone é um aparelho que permite transmitir sons à distância através de sinais 

eléctricos. Foi inventado em 1871 por Antonio Meucci, ainda que o primeiro a tê-lo patenteado 

tenha sido Alexander Graham Bell, em 1876. Eficiente meio de comunicação que possibilita a 

integração com pessoas distantes. Hoje o telefone celular  (móvel) realiza várias funções, 

permitindo o acessso com maior rapidez as informações, além de ser uma fonte de 

entretenimento e conhecimento. 

Internet: é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto 

próprio de protocolos com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. O 



objetivo da internet é permitir a comunicação direta entre diversos equipamentos de uso 

pessoal, bem como entre estes e seus usuários, através de sensores e conexões sem fio.  

Comunicação em massa: Entende-se como comunicação de massa a disseminação de 

informações por meio de jornais, revistas, livros, rádio, televisão, cinema e Internet, os quais 

formam um sistema denominado 'mídia'. ...  

 

 

Atividades:  

Leia o texto e depois responda as questões 1 e 2: 

 

Para transportar produtos de um lugar para outro, são necessárias redes de transportes e 

redes de comunicações eficientes. O bom funcionamento dessas redes pode baratear o 

produto, porém, se elas funcionarem mal, o consumidor pode pagar mais caro para compensar 

os prejuízos.  

 

1) Uma indústria brasileira quer enviar minério de ferro para um país da Europa. O meio de 

transporte mais eficaz e barato é o: 

a) carro  

b) avião  

c) caminhão 

d) trem-bala 

e) navio 

 

2) Em uma pesquisa, foram feitas questões sobre meios de transporte e de comunicação. No 

entanto, o entrevistador cometeu alguns enganos na elaboração dos enunciados. Apenas uma 

entre as cinco afirmações está correta. Assinale-a. 

 

a) Os meios de transporte de carga terrestre são os caminhões, as motos, os trens e as 

pessoas. 

b) Os meios de comunicação mais usados nos dias de hoje são o o telefone móvel, o e-mail, as 

redes sociais e a televisão. 

c) No Brasil, as ferrovias não são mais usadas como meio de transporte de cargas e pessoas, 

porque não existem mais trens. 

d) Os meios de transporte aquáticos são aqueles que navegam por mares, rios, mas nunca por 

lagos ou lagoas. 

e) No Brasil, os transportes aéreos só podem transportar passageiros e suas bagagens, outras 

cargas são proibidas.  

 



3) A partir de qual século se popularizou o transporte de passageiros por aviões? 

 

4) Por qual  motivo o uso do avião não é acessível a todas as pessoas? 

 

5) Cite exemplos que favorecem o uso do transporte aquaviário. 

 

6) Observe o infográfico abaixo e depois responda as questões 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Observando o gráfico, aponte quais eram os meios de comunicação mais utilizados na 

década de 1990. 

b) Nos dias atuais vimos que outros meios de comunicação surgiram. Cite exemplos. 

c) Conforme o infográfico qual meio de comunicação que nos ano 2000 eram utilizados e hoje 

são bem menos usados? 


