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Meios de transporte: possibilita a locomoção de pessoas e cargas por diversas regiões do planeta 

► Rodoviário: sendo o mais utilizado em todo Brasil, exceto na região Norte, transporta pessoas e cargas, ideal para 

pequenas distâncias;  

► Ferroviário: atualmente o menos utilizado nos dias atuais no Brasil, esse tipo de transporte hoje fica encarregado 

de transportar grãos e minério para os portos;  

► Aquaviário: no Brasil a região Norte é a que mais utiliza esse tipo de transporte, é barato e o que menos consome 

energia;  

► Aéreo: mais rápido, mas também o mais caro, transporta pessoas e cargas, ideal para viagens longas. 

Meios de comunicação: possibilita a comunicação das pessoas por toda parte do mundo, facilitando a integração 

nacional. 

► Tipos: jornal, rádio e televisão – foram os primeiros a serem utilizados – no princípio eram muito caros, como toda 

novidade lançada no mercado de consumo, após, tivemos telefone fixo e telefone móvel (este último possibilita a 

realização de várias funções ao mesmo tempo). 

► Meios de comunicação em massa: são aqueles que atingem um grande número de pessoas ao mesmo tempo. 

►Internet: rede que interliga aparelhos por meio de satélites, cabos ou antenas, possibilitando o envio e o 

recebimento de dados. 

 

Atividades: 

1) Que tipo de transporte é mais utilizado no Brasil? 

2) Nos dias atuais, sabemos que o transporte ferroviário é bem menos utilizado, transportando apenas alguns tipos de 

produto. Que produtos hoje são transportados por trens? 

3) Quais os benefícios o transporte aéreo pode nos trazer? E por qual motivo é o menos usado? 

4) Antigamente, as informações demoravam muito tempo para chegar até as pessoas e nos dias atuais elas chegam 

com muita rapidez. O que aconteceu para se tornar tão rápida a chegada de informações até as pessoas?   

5) Quais os meios de comunicação mais utilizados nos dias atuais? 

6) De acordo com nossos estudos para que serve a internet? 

7) Como o sinal da internet pode chegar até nossos aparelhos ou casas? 

8) O que quer dizer a expressão meios de comunicação em massa? 


