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1. Como os transportes podem ser 
classificados?

a) Rural e urbano

b) Público e rural

c) Particular e urbano

d) Público e particular



02. Qual a importância dos transportes?

a) Servem apenas para que as pessoas possam 
passear.

b) Servem apenas para engarrafar o trânsito.

c) Com o transporte as pessoas podem se 
deslocar pela cidade para passear, estudar e 
trabalhar.

d) Todas as alternativas estão incorretas.



03. Assinale a alternativa onde todos os meios de 
transportes são considerados públicos.

a) Avião, carro e moto.

b) Ônibus, metrô e bicicleta.

c) Charrete, carro e trem.

d) Metrô, ônibus e bonde.



04. Marque a alternativa em que os transportes 
são classificados como particulares.

a) Helicóptero, ônibus e carro. 

b) Carro, moto e bicicleta.

c) Ônibus, barco e navio.

d) Carro, trem e metro



05. Os meios de transporte podem ser 
classificados em?

a) Aquático, aéreo e terrestre.

b) Aquático, aéreo e estrelar.

c) Aéreo, terráqueo e aquático.

d) Terrestre, marinho e aéreo.  



06. Qual a importância das leis de trânsito?

a) Apenas evitar que ocorram brigas no 
trânsito.

b) Para que somente os pedestres respeitem a 
organização do trânsito.

c) Para organizar o trânsito e proteger as 
pessoas.

d) Somente os motoristas de transportes 
públicos devem seguir as leis de trânsito.



07. O que são transportes aquáticos?

a) Tipo de transporte realizado por meio de lagos, 
rios, mares e oceanos.

b) Tipo de transporte que leva apenas 
mercadorias como: alimentos, roupas, utensílios 
domésticos, etc.

c) Tipo de transporte utilizado apenas para 
passeio.

d) Tipo de transporte utilizado apenas nas cidades 
próximas aos litorais.  



08. Defina transportes terrestres. 

a) Tipo de transporte pouco utilizado pela 
população.

b) Tipo de transporte  onde ocorre o 
deslocamento de pessoas ou cargas por 
terra.

c) Tipo de transporte realizado pelo ar e por 
isso é um dos mais rápidos. 

d) Todas as alternativas estão corretas.



09. O que são transportes aéreos? 

a) Transporte utilizado apenas para longas 
viagens.

b) Transporte utilizado somente para viagens, 
pois é um dos mais rápidos.

c) Transporte usado para deslocamento de 
pessoas e carga pelo ar. É um dos meios de 
transporte mais rápido do mundo.

d) Transporte utilizado apenas por pessoas, 
pois o deslocamento é mais rápido. 



10. Em qual tipo de visão a imagem a seguir se 
encontra?

a) Visão de frente

b) Visão oblíqua

c) Visão vertical. 



11. Em que visão se encontra a foto a seguir.

a) Visão oblíqua

b) Visão vertical

c) Visão de frente



12. Em que visão se encontra a ilustração a seguir.

a) Visão de frente

b) Visão vertical

c) Visão oblíqua



13. Como os bairros são classificados:

a) Comercial, industrial e terrestre.

b) Industrial, aquático e comercial.

c) Residencial, aquático e aéreo.

d) Residencial, comercial e industrial.



14. O que é um bairro industrial?

a) Bairro localizado próximo as grandes 
cidades.

b) Bairro de grande movimentação comercial. 

c) Bairro localizado afastado das cidades, por 
causa do barulho e da poluição.

d) Bairro de pouco movimento devido ao 
grande número de residências. 



15. O que é um bairro residencial?

a) Bairro caracterizado  pela presença de várias 
moradias e apresenta poucos comércios.

b) Bairro onde predominam as casas e os 
comércios.

c) Bairro muito movimentado pelo grande 
número de comércios.

d) Bairro afastado da cidade, por causa da 
grande movimentação. 



16. O que é um bairro comercial?

a) Bairro muito movimentando, por causa do 
grande número de indústrias.

b) Bairro pouco movimentado e predomina as 
casas e prédios.

c) Bairro muito movimento, por causa do 
grande fluxo de pessoas e dos diversos 
estabelecimentos comerciais. 

d) Todas as alternativas estão incorretas. 



BOM ESTUDO!


