
Meios de transporte no Brasil (B1)

O avião é um meio de transporte usado para levar pessoas até lugares distantes. O helicóptero também

possui a mesma utilidade, mas possui tamanho menor e pode carregar poucas pessoas ao mesmo tempo.

O carro é bastante usado no Brasil. Algumas pessoas oferecem caronas aos amigos, principalmente

quando eles moram próximos.

O ônibus é ainda mais usado do que o carro. Os preços das passagens de ônibus são baratos, o que faz

com que muitos brasileiros utilizem esse meio de transporte. Algumas empresas pagam as passagens de

ônibus para seus funcionários percorrerem os trajetos de ida e volta do trabalho.

Para quem tem muita pressa, o metrô é uma boa opção de transporte. As passagens também são

baratas. Este meio de transporte percorre distâncias de modo rápido.As motos costumam ser bastante

utilizadas, mas são um pouco perigosas, principalmente no trânsito de algumas grandes cidades

brasileiras.

As bicicletas quase não geram gastos aos usuários e ajudam a preservar o meio ambiente, pois não

produzem poluição como os outros veículos. Diversas pessoas usam essa alternativa de transporte.

Você entendeu o texto?

Fonte de texto: https://lingua.com/pt/portugues/leitura/meios-de-transporte/ - Soluções: 1) b 2) c 3) c 4) a 5) d

1) Um meio de transporte não citado no texto é:

a) a bicicleta

b) o navio

c) o carro

d) o metrô

2) O uso de bicicleta ajuda a preservar:

a) os meteoros

b) o trabalho

c) o meio ambiente

d) as passagens 

3) Muitas pessoas utilizam o ônibus pois:

a) são mais confortáveis

b) são mais caros

c) as passagens são baratas

d) são maiores que os carros

4) Algumas pessoas oferecem caronas aos amigos:

a) que moram perto

b) que moram em outro continente

c) que são de outro país

d) quando estão no ônibus

5) Algumas empresas pagam aos seus funcionários:

a) passagens de trem

b) ingressos para shows

c) entradas para cinema

d) passagens de ônibus
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