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1. (Ufu 2010)  A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos 
que, por vezes, são considerados erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do 
conceito de espaço geográfico como equivalente ao de paisagem, entre outros. 
 
Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos 

elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem é formada apenas por elementos 
naturais; quando os elementos humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se 
torna sinônimo de espaço geográfico.    

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, 
através do trabalho. Para tanto, as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o 
momento histórico que vivem, suas crenças e valores, normas e interesses econômicos. 
Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico.    

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a 
parte do espaço onde vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, trabalhamos e 
estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos.    

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade 
configuradas por um limite de extensão do poder. A categoria território possui uma relação 
estreita com a de paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens contido 
pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país.    

 
 
2. (Uel 2014)  Leia o texto a seguir. 
 
Por Nossa Senhora, meu sertão querido 
Vivo arrependido por ter te deixado 
Esta nova vida aqui na cidade 
De tanta saudades, eu tenho chorado 
Aqui tem alguém, diz que me quer bem 
Mas não me convém, eu tenho pensado 
Eu fico com pena, mas essa morena 
Não sabe o sistema que eu fui criado 
Tô aqui cantando, de longe escutando 
Alguém está chorando com o rádio ligado 
 

(Adaptado de: Belmonte e Goiá. Saudades da Minha Terra.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos socioantropológicos acerca das identidades culturais, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Por serem construções individuais, as identidades se dissolvem e desaparecem em 

contextos socioespaciais diferentes. 
II. A resistência do homem do campo à cidade está ligada às dificuldades que enfrenta para 

conviver em espaços onde existem instituições a serem seguidas. 
III. A dinâmica social da cidade é mais fluida, sendo, contudo, insuficiente para suprimir a 

memória coletiva do migrante. 
IV. O deslocamento do homem rural para as cidades exige a reelaboração de normas e valores 

de comportamento. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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3. (Ufpa 2011)  Considere a letra da música Cidadão, interpretada por Zé Ramalho e composta 
por Lúcio Barbosa, abaixo transcrita: 
 
Cidadão 
Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas prá ir, duas prá voltar 
Hoje depois dele pronto 
Olho prá cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
Meu domingo tá perdido 
Vou prá casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E prá aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer... 
 
Com base na leitura do texto, avalie as afirmações a seguir: 
I. Não há acesso aos bens produzidos pelos trabalhadores brasileiros. 
II. Há condições precárias de trabalho dos trabalhadores brasileiros. 
III. Há preconceito existente em relação às pessoas que não possuem condições de se 

trajarem dignamente. 
IV. A sociedade brasileira é uma sociedade justa, onde todos têm os mesmos direitos à 

educação, à saúde e à moradia. 
 
São corretas somente as afirmações  
a) I, II e III.    
b) III e IV.    
c) I, III.    
d) II e IV.    
e) II e III.    
   
4. (Uepb 2014)  Titulo da Música – Meu ____________________ 
Sambista Arlindo Cruz  
 
O meu tem samba até de manhã/ uma ginga em cada andar / o meu ____________________ 
é cercado de luta e suor / esperança de um mundo melhor / e cerveja pra comemorar / o meu 
____________________ tem mitos e seres de luz / o meu ____________________ é sorriso, é 
paz e prazer / O seu nome é doce dizer / Madureira, lá laiá / ah meu ____________________ / 
a saudade me faz relembrar / dos amores que eu tive lá / é difícil esquecer / doce 
____________________ / que é eterno no meu coração / aos poetas traz inspiração /pra 
contar e escrever / ah meu ____________________ / quem não viu a tia Eulalia dançar/ vó 
Maria o terreiro benzer / ah meu _____________________ / tem mil coisas pra gente dizer / 
difícil é saber terminar / Madureira lá laia.  
 
 
 
Todos os conceitos abaixo são ferramentas de análise do espaço. De acordo com os seus 
conhecimentos sobre as categorias geográficas aplicadas ao espaço, identifique a que 
preenche as lacunas e se enquadra na música do Sambista Arlindo Cruz.   
a) Lugar     
b) Espaço Geográfico    
c) Território    
d) Espaço Natural     
e) Espaço Humanizado    
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5. (Upe 2013)  Considere o texto a seguir: 
 
O espaço geográfico, ao contrário do espaço natural, é um produto da ação do homem. O 
homem, sendo um animal social, naturalmente atua em conjunto, em grupo, daí ser o espaço 
geográfico eminentemente social. 
(...) A ação do homem não ocorre de forma uniforme no espaço e no tempo. Ela se faz de 
forma mais intensa em determinados momentos e nas áreas, onde se pode empregar uma 
tecnologia mais avançada ou em que se dispõe de capitais mais do que naquelas em que se 
dispõe de menores recursos e conhecimentos. Daí a necessidade de uma visão do processo 
histórico, levando-se em conta tanto o processo evolutivo linear como os desafios que se 
contrapõem a este processo e que barram ou desviam da linha por ele seguida. Para melhor 
compreender o processo de produção do espaço geográfico, é indispensável a utilização de 
conceitos hoje largamente aceitos nas ciências sociais, como os de modo de produção e de 
formação econômico-sociais. Ao analisarmos a evolução da humanidade e da conquista da 
natureza pelo homem, temos que admitir que esse começou a produzir o espaço geográfico na 
ocasião em que pôde abandonar as atividades de caça, pesca e coleta como principais e 
passou a realizar trabalhos agrícolas e de criação de animais. Claro que a passagem foi feita 
lentamente e que o homem, transformado em agricultor e criador de animais, continuou a caçar 
e a pescar, como o faz até os dias atuais, mas essas atividades, antes exclusivas, tornaram-se 
complementares. 
 

ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia Econômica. São Paulo, Editora Atlas, 1987. 
(Adaptado) 

 
É CORRETO afirmar que o autor, no texto que você acabou de ler,  
a) opõe-se à posição filosófica assumida pelos geógrafos que defendem a Geografia Crítica.    
b) estabelece os mais importantes princípios que norteiam o Determinismo Geográfico, uma 

das correntes fundamentais da Geografia Clássica que explica a produção do espaço 
geográfico.    

c) defende que o espaço natural, por suas características particulares, assemelha-se ao 
espaço social e que deve ser estudado pela História e pela Geografia.    

d) advoga que a produção do espaço geográfico é uma função dos níveis técnico e econômico 
em que se encontra a sociedade.    

e) propõe que, para o equilíbrio do Sistema Terra, é necessário os seres humanos retornarem 
às atividades extrativas, especialmente a caça e a pesca, e também à agricultura tradicional.    

   
6. (Enem 2009)  O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação 
e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da 
experiência humana, foi a intensidade dessa exploração. 
 

Disponível em: http://www.simposioreformaagraria.propp.ufu.br. Acesso em: 09 jul. 2009 
(adaptado). 

 
Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de 
recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é  
 
 
a) a diminuição do comércio entre países e regiões, que se tornaram autossuficientes na 

produção de bens e serviços.    
b) a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de 

derramamento de óleo por navios petroleiros.    
c) a melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da eliminação 

das desigualdades econômicas na atualidade.    
d) o desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas 

áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos.    
e) o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que apresentam 

altas taxas de crescimento vegetativo.    
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7. (Ufpe 2000)  "À medida que se apropria da natureza (espaço natural) 
e a transforma, o homem (a sociedade) cria ou produz ESPAÇO 
GEOGRÁFICO, e o faz através do trabalho. Utiliza, para tanto, as técnicas de que dispõe, 
segundo o momento histórico e segundo as suas representações, ou seja, crenças, valores 
normas e interesses econômicos..." 

(ADAS, Melhen e ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. Moderna, 1999.) 
 
Analise as afirmativas a seguir relacionadas ao tema abordado no texto.  
(     )  Para compreender o espaço geográfico, o geógrafo precisa estudar as transformações 

históricas pelas quais a sociedade passou.   
(     )  Os chamados elementos do espaço natural combinam-se entre si, originando aquilo que 

se denomina "estrutura espacial".   
(     )  A Geografia, ao contrário das outras geociências, não se preocupa com o espaço natural, 

mas apenas com os processos técnicos atuantes sobre o espaço geográfico.   
(     )  O homem se apropria do espaço natural e o transforma num espaço natural, humanizado 

ou, como também é denominado, segunda natureza.   
(     )  Ao produzir o espaço geográfico, o homem atua coletivamente nesse processo; assim, 

esse espaço é um produto social.   
   
8. (Uepa 2014)  “A história do homem sobre a Terra é a história de uma rotura progressiva 
entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, 
o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, armando-se de 
novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada marca uma grande 
mudança na história humana da natureza. Hoje, com a tecnociência, alcançamos o estágio 
supremo dessa evolução.” 
 

SANTOS, Milton.Técnica,espaço,tempo: Globalização e meio técnico científico informacional. 
Hucitec. São Paulo,1998. p. 17.  

 
O texto tem como temática aspectos da relação homem-natureza em diferentes épocas. A 
partir do mesmo e utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa correta 
sobre esta relação.  
a) O avanço do meio técnico-científico informacional possibilitou uma maior preservação da 

natureza, haja vista que as indústrias modernas utilizam tecnologia que restringe a poluição 
ambiental, além do fato de que, nas sociedades contemporâneas, há maior preocupação 
com a preservação do meio ambiente.    

b) As sociedades contemporâneas têm um grande consumo de energia devido ao emprego de 
tecnologias que facilitam a comunicação, levando muitos países à maior exploração das 
fontes energéticas com redução dos impactos ambientais, principalmente nos rios e 
florestas, graças à utilização de tecnologias modernas na apropriação dos recursos naturais 
renováveis.    

c) A tecnociência tem entre seus princípios básicos a utilização intensa da mão de obra 
humana, o estímulo à preservação da natureza e redução da ação do homem sobre esta, 
que ainda se apresenta impotente frente às grandes tragédias da natureza, a exemplo dos 
furacões e tsunamis.   

d) Nas sociedades primitivas, cada grupo humano construía seu espaço de vida com as 
técnicas que inventava para tirar da natureza os elementos indispensáveis à sua 
sobrevivência; organizava a produção, sua vida social e o espaço geográfico na medida de 
suas próprias forças e necessidades.    

e) Nos dias atuais, os objetos tecnológicos que nos servem são cada vez mais técnicos, 
criados para atender finalidades específicas, facilitando as comunicações, mudando as 
relações sociais, interpessoais e com a natureza, graças às políticas estatais de diversos 
países estimulados pelas Conferências Mundiais sobre o Meio Ambiente, a exemplo da 
Rio+20.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a notícia para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no 
Brasil 

 
Mais de 1 milhão de pessoas participaram de protestos em várias cidades do Brasil nesta 
quinta-feira [20.06.2013]. Os protestos ocorreram em várias capitais e centenas de cidades nas 
cinco regiões do país. Ao todo, 388 cidades tiveram manifestações, incluindo 22 capitais. 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.)   
 

 
9. (Unesp 2014)  Ao se espalharem pelo território brasileiro, esses protestos evidenciaram 
características do espaço geográfico próprias do atual período histórico da globalização. Entre 
essas características pode-se mencionar  
a) uma frágil articulação entre os lugares, resultante do uso corporativo das redes técnicas de 

comunicação por grandes empresas, o que inviabilizou a ocorrência de manifestações 
simultâneas pelo país.    

b) uma estreita articulação entre os lugares, possibilitada pela presença de redes técnicas de 
comunicação que, por sua vez, viabilizaram a ocorrência de manifestações simultâneas por 
todo o país, em razão da circulação organizada de informações.    

c) uma frágil articulação entre os lugares, devido a redes técnicas de comunicação e de 
transporte ainda problemáticas, o que inviabilizou a ocorrência de manifestações 
simultâneas por todo o país.    

d) um relativo isolamento entre os lugares, devido à ausência de redes técnicas de 
comunicação, o que inviabilizou a ocorrência de manifestações simultâneas pelo país.    

e) uma estreita articulação entre os lugares, possibilitada pela presença de redes técnicas de 
transporte que, por sua vez, viabilizaram o deslocamento do mesmo grupo de manifestantes 
por todo o país em um intervalo curto de tempo.    

   
10. (Uem 2013)  Espaço, lugar, território e paisagem constituem conceitos dos estudos 
geográficos. Sobre o significado desses termos para a Geografia, assinale o que for correto.  
01) O território constitui para a Geografia apenas o domínio político de um Estado dentro de um 

determinado espaço geográfico. Território e espaço, portanto, têm exatamente o mesmo 
significado.    

02) O espaço geográfico, ou simplesmente espaço, é analisado levando em conta os lugares, 
as regiões, os territórios e as paisagens.    

04) Tudo aquilo que vemos e que nossa visão alcança é a paisagem. A dimensão da paisagem 
é a dimensão da percepção, o que chega aos nossos sentidos.    

08) A paisagem é o conjunto das formas construídas pelo homem moderno em função de 
recursos tecnológicos. O espaço é composto por essas formas e pela vida que as anima. 
Portanto paisagem e espaço são sinônimos, têm o mesmo significado.    

16) O lugar é um espaço produzido ao longo de um determinado tempo. Apresenta 
singularidades, é carregado de simbolismo e agrega ideias e sentidos produzidos por 
aqueles que o habitam.    
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Gabarito:   
 

1. A  
 

2. C 
 

3. A 
 

4. A 
 

5. D  
 

6. B 
 

7.  V V F V V   
 

8. D 
 

9. B 
 

10.  02 + 04 + 16 = 22. 
 

 


