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O  E S P A Ç O  G E O G R Á F I C O   
M E L H E M  A D A S  -  P A N O R A M A  G E O G R Á F I C O  D O  B R A S I L  

 

A NOÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO 

“[...] as formas espaciais criadas pelos homens expressam muito das relações sociais vigentes na época em que foram 

produzidas [...]. Em outras palavras, trabalho materializado na paisagem, valor depositado nos lugares – é em função 

disso que os espaços passam a se diferenciar por características humanas e não apenas por condições naturais 

variáveis.” 

Antônio C. Robert Moraes, Meio ambiente e ciências humanas, p. 35. 

 

1. Território, espaço natural e espaço geográfico 

É bastante comum usar a expressão espaço geográfico ou simplesmente espaço como sinônimo de território, 

embora esses termos tenham significados claramente distintos. 

Quando usamos o termo território, temos em mente um dos seguintes enfoques: 

• Extensão ou área de terra sem a presença humana, como é o caso, por exemplo, da maior parte do território 

antártico. 

• Base natural ou física de um Estado que sobre ela exerce soberania, definida por suas fronteiras com outros 

Estados formadas a o longo do processo histórico específico de uma nação. Jurídica e politicamente, portanto, 

corresponde a uma parcela da superfície terrestre que serve de hábitat exclusivo a um grupo humano com traços 

culturais – língua, costumes, crenças etc. – específicos e passado histórico relativamente comum, que lhe 

conferem o direito de habitá-la a explorá-la sem interferência de outros grupos. É, enfim, a área física de um país, 

estado, município ou distrito, podendo abranger rios, lagos, mares, baías, ilhas, campos, florestas, montanhas etc. 

• Lugar onde se nasceu, terra natal. O fato de ter nascido em um país gera no indivíduo o sentimento de 

nacionalidade. Em termos do conjunto de uma nação, o exercício da soberania de um contingente humano sobre 

o espaço físico que habita dota-o desse mesmo sentimento nacional. Essa noção de território gerou o conceito de 

pátria. 

• No Brasil, durante muito tempo o termo foi usado para designar uma divisão político-administrativa que, não 

sendo estado, era administrada pela União ou governo federal. Foi esse o caso dos antigos territórios federais do 

Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, que foram transformados em estados da federação brasileira. O Território de 

Fernando de Noronha foi anexado ao Estado de Pernambuco em 1988. 

O espaço geográfico somente surge após o território ser trabalhado, usado e modificado ou transformado 

pelas sociedades humanas, ou quando estas imprimem na paisagem as marcas de sua atuação e organização social. 

Possui, além de uma dinâmica natural (ação dos ventos, da água, variações de temperatura, insolação, vulcanismo, 

entre outras), uma dinâmica social exercida pelas sociedades humanas ou pelas formações sociais que nele atuam. 

São considerados espaços naturais aqueles que não sofreram a intervenção humana. Hoje eles quase 

inexistem, pois são extremamente raros os lugares desconhecidos pelo ser humano ou que não sofreram sua 

intervenção. 
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Estado, nação, soberania e pátria 

- Estado: um povo social, política e juridicamente organizado que, dispondo de um governo próprio, tem soberania 

sobre determinado território. Em outras palavras, o Estado é um país politicamente organizado. Para que ele exista 

são necessários três fatores: território, povo e governo. 

- Nação: termo designativo de um conjunto de pessoas que possuem língua e tradições comuns; nesse caso tem o 

mesmo sentido de povo. O termo pode referir-se também a um grupo de pessoas (povo) vivendo em um território 

determinado, com hábitos, tradição, governo, Estado e leis próprias, tendo, portanto, o mesmo sentido de país. 

Entretanto, a existência de uma nação nem sempre implica a posse de um território e a formação de Estado. Um 

exemplo dessa situação é o povo curdo, que teve a área onde habitava há cerca de 3 mil anos repartida entre a 

Turquia, o norte do Iraque e da Síria e o oeste o Irã. Isso motiva a luta pela posse de um território próprio e a 

formação de um Estado curdo. 

- Soberania: propriedade que tem um Estado de não dever sua validade a nenhuma outra ordem superior, ou seja, 

autonomia jurídica, política e administrativa para resolver seus problemas internos sem a intervenção de outros 

Estados. 

- Pátria: noção bastante controvertida, hoje em dia. Genericamente, o termo designa a relação íntima ou emocional 

das pessoas com seu território. 

 

Formação social 

Quando falamos em formação social, referimo-nos a uma realidade social concreta, historicamente determinada, em 

que podem coexistir diversos modos de produção* subordinados a um, dominante, que lhes impõe leis de 

desenvolvimento, mas que atuam com relativa autonomia. Trata-se de uma estrutura social complexa que, 

decomposta, manifesta suas subestruturas – político-jurídica (leis, Estado), ideológica (ideias, costumes) e econômica 

(regime econômico) – que se articulam entre si. 

*Modo de produção: esse conceito abrange o conjunto das forças produtivas (homem + instrumentos de trabalho) e das relações 

de produção existente numa sociedade, num certo período histórico. Pelo modo de produção de uma sociedade é possível 

conhecer sua totalidade social, ou seja, sua organização e estrutura. Ao longo da história das sociedades humanas, podem ser 

verificados vários modos de produção: o comunista produtivo, o asiático, o escravista, o feudal, o capitalista e o socialista. No modo 

de produção feudal, por exemplo, as relações de produção baseavam-se na servidão e as forças produtivas eram pouco 

desenvolvidas (o conhecimento técnico e os instrumentos de trabalho ainda eram rudimentares). Não se deve confundir este 

conceito com o de modo de produção de bens materiais, que ser refere apenas ao modo de produzir bens econômicos, objetos e 

serviços. 

 

2. O espaço geográfico como produto histórico e social 

À medida que se apropria da natureza (espaço natural) e a transforma, a sociedade cria ou produz o espaço 

geográfico, e o faz por meio do trabalho. Utiliza, para tanto, as técnicas de que dispõe segundo o momento histórico e 

segundo suas representações, ou seja, crenças, valores, normas e interesses econômicos, fatores que orientam suas 

intervenções e relações com os elementos naturais ou físicos do espaço. 
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Os elementos do espaço natural combinam-se entre si, formando uma estrutura espacial. Possuem uma solidariedade ou interdependência. Se 

ocorre modificação em um deles, todo o conjunto é alterado, surgindo uma nova combinação. As forças naturais (terremoto, erosão, vulcanismo 

etc.) são as responsáveis pelas modificações das combinações ao longo da história geológica. Mas o ser humano, com suas intervenções muitas 

vezes inadequadas e desastrosas, tem provocado profundos desequilíbrios ambientais. 

 

Milton Santos, respeitado geógrafo brasileiro, ao considerar que estamos vivendo um período histórico de 

grandes avanços científicos e tecnológicos, destaca o papel crescente da ciência, tecnologia e informação para a 

construção e reconstrução do espaço geográfico. É o que ele denomina de meio técnico científico e informacional. 

Assim, no processo de produção do espaço geográfico, o ser humano se apropria do espaço natural, que 

pode ser chamado de primeira natureza, e o transforma em uma segunda natureza, conforme suas necessidades e in-

teresses. A segunda natureza, portanto, nada mais é do que a natureza humanizada. 

 Uma outra característica dos espaços geográficos é que foram e são construídos e reconstruídos ao longo da 

história das sociedades humanas, de modo que possuem uma historicidade. São, portanto, realidades temporais. Para 

o melhor entendimento de um espaço geográfico, é necessário estudar as transformações históricas pelas quais 

passou e passa a sociedade ou a formação social que o habita. 

 A cada geração humana corresponde uma geração espacial que, em muitos casos, sobrepõe suas produções 

e características (estilos arquitetônicos, organização e estrutura agrária e urbana, apropriações da riqueza, vias de 

transporte, exploração mineral, indústrias etc.) a um tipo de produto social: o espaço geográfico. 

 Podemos dizer, então, que o espaço geográfico é um produto histórico e social. 

 O ser humano não age de forma isolada, e sim coletiva, no processo de produção do espaço geográfico. Isso 

nos permite afirmar que este é socialmente elaborado ou produzido, o que corrobora seu caráter de produto social. 

 A sociedade, ao construir o espaço geográfico, imprime nele as "marcas" de suas formas de organização e 

estruturação, e da distribuição do poder político e econômico entre os seus membros e grupos, enfim, imprime o seu 

modo de produção. Por exemplo, se ela está dividida em classes sociais, essas "marcas" inevitavelmente são as da 

sociedade de classes ou das classes e estamentos sociais que a compõem. 

 Para comprovar essa afirmação, basta observarmos as cidades. Por vivermos nelas, é mais fácil verificarmos 

como estão organizadas socialmente ou como se distribui a renda ou a riqueza entre seus habitantes, pois em seu 

interior as desigualdades, os contrastes e as diferenças entre as classes sociais são mais visíveis. Concentradoras de 

protagonistas sociais heterogêneos, as cidades são palco propício a um exame de como uma sociedade organiza o 

espaço e, pela análise do fenômeno espacial, permitem-nos conhecer a sociedade da qual fazemos parte. 

 Ao observar as características mais imediatamente perceptíveis dos espaços urbanos, percebemos com faci-

lidade, por exemplo, a existência de uma cidade formal e de uma cidade informal. Esse fenômeno ocorre em todo o 

mundo, mas é mais gritante em cidades de países subdesenvolvidos, como o Brasil, onde as disparidades sociais são 

mais profundas. 
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 A cidade formal é dotada de uma infraestrutura eficiente, ou seja, possui redes de água e de esgoto, coleta 

de lixo, energia elétrica, rede telefônica, ruas pavimentadas, transportes coletivos, escolas, postos de saúde, casas, 

prédios de apartamento de diversos níveis arquitetônicos e de conforto, tamanho e satisfação, lojas, butiques, 

supermercados, shopping centers etc. É, no geral, composta dos bairros nobres, bairros centrais e de classe média. 

 Contrapondo-se a ela, ergue-se a cidade informal, composta daqueles bairros, vilas, cortiços e favelas que 

carecem de todos ou de alguns serviços de infraestrutura. Embora em geral localize-se na periferia, pode situar-se ao 

lado de bairros elegantes, sob a forma de favelas. É nela que mora a população de baixa renda, em casas pequenas e 

inacabadas, ou mesmo em barracos construídos com restos de madeira, caixotes de frutas, telhados de zinco ou de 

latas utilizadas em placas de propaganda, entre outros materiais improvisados. 

     

 

 Comparando-se, portanto, as diferentes características ou fisionomias desses bairros, é possível afirmar, em 

muitos casos, que a cidade é palco do fenômeno conhecido como segregação espacial. Trata-se de um processo social 

no qual o acesso aos espaços de maior ou menor valorização da cidade é determinado pelo poder aquisitivo das 

pessoas. No contexto da produção capitalista do espaço, são reservadas às classes mais pobres as áreas impróprias à 

ocupação ou distantes daquelas que têm melhor infraestrutura básica, facilidade de acesso aos centros comerciais 

mais importantes etc. Nesse fenômeno, aliás, cabe salientar o que se chama de "especulação imobiliária", isto é, o 

controle do acesso à terra por indivíduos e empresas que fazem dela uma fonte de lucros. 

O espaço geográfico (e, no caso analisado, o urbano) é, portanto, a expressão visível de como a sociedade 

está organizada. Nele são reproduzidas as desigualdades sociais de uma determinada sociedade e, portanto, as desi-

gualdades de renda entre as classes sociais que a compõem. A sociedade deixa, assim, no processo de produção do es-

paço geográfico, as "marcas" de como está distribuído o enquanto realidade física imediatamente observável - um 

registro de época (das relações sociais de produção vigentes) e um documento de cultura, o espaço geográfico é assim 

capaz de comunicar àqueles que o observam e o analisam criticamente os valores e as finalidades da ação humana 

adotados por uma sociedade. 

 Na medida em que é produto social e histórico, podemos dizer também que o espaço é político. Ou, como 

afirmou o filósofo francês Henri Lefebvre: 

"O espaço foi formado, modelado, a partir de elementos históricos ou naturais. [...] A produção do 

espaço não pode se comparar à produção de tal ou qual objeto particular, de tal ou qual mercadoria. 

E, no entanto, existem relações entre a produção de coisas e a produção do espaço. E isso devido à 

existência de grupos particulares que se apropriam do espaço para administrá-lo e explorá-lo. 

                                                    Henri Lefêbvre, citado por Robert Auzelle. In Chaves do urbanismo. p. I 15 e I 16.  

 

http://www.tiraduvida.net/casa-em-condominio-fechado.html 

 

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=819 
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LEITURA COMPLEMENTAR 

Hildebert Isnard. in AnnaJes de Géographie. p. 174 e 175. (Tradução e adaptação de Sergio Adas.) 

Que, por definição, a geografia faça do espaço terrestre o objeto de suas pesquisas, é uma evidência da qual 

ninguém duvida. Mas de qual espaço se trata? Quando sabemos que a superfície terrestre comporta distintas 

paisagens, cada qual com suas peculiaridades fisiográficas (relevo, climas, hidrografia, tipos de solo e estruturas 

geológicas diferentes, configurações florísticas e faunísticas variadas), bem como humanas, com culturas distintas, 

diferentes modos de ocupação urbana e agrária, e de lidar com os recursos naturais, a questão ganha sua importância. 

 Se se tratasse de espaços naturais - no sentido próprio da palavra, originais - seu estudo incumbiria, sem 

dúvida, à ecologia, que possui competência para definir e analisar os ecossistemas surgidos da auto-organização de 

uma comunidade de seres vivos em um meio físico, ou os diversos ramos das geociências ou ciências da Terra 

(geomorfologia, geologia, hidrografia, pedologia e climatologia), que se ocupam dos diferentes fenômenos presentes 

no quadro natural ou físico. 

 No caso da ecologia, que compreende as biociências, cabe dizer que os espaços naturais, se existem, são 

muito poucos: a ação humana provocou nos ecossistemas processos de transformação e muitas vezes de degradação 

que romperam o equilíbrio espontâneo. 

 Já com relação aos diferentes elementos da paisagem estudados pelas geociências, assim como os ecos-

sistemas, são cada vez mais incorporados à lógica de funcionamento das sociedades, sofrendo mudanças com as 

atividades humanas. É o caso, por exemplo, dos processos erosivos, que muitas vezes acompanham uma agricultura 

mal conduzida, dos efeitos climáticos, como a inversão térmica em algumas cidades brasileiras, do comprometimento 

de bacias hidrográficas por atividades econômicas que geram poluição, assoreamento ou destruição das matas 

ciliares, dos rios e lagos. 

 Não se trata aqui de opor o ser humano à natureza: ele está na natureza; se introduziu nela a desordem foi 

para instaurar a sua ordem. Onde quer que intervenha, comanda em grande parte sua interação com o meio natural, 

embora não deixe de enfrentar a resistência e as respostas deste. Afinal é ele quem, ao substituir os ecossistemas e os 

geossistemas por espaços geográficos, cria essa ordem, que passa a conter sua marca. 

 Para guardar sua credibilidade, a geografia deve limitar-se a seu objeto próprio: a organização do espaço pelo 

ser humano. Ou seja, cabe à geografia explicar e analisar os efeitos da ação humana sobre os espaços naturais 

(ecossistêmicos e geossistêmicos), buscando compreender a totalidade dos elementos que concorrem para a 

produção de um espaço humanizado ou espaço geográfico. Esse é um domínio que não lhe pode ser contestado: o ser 

humano a coloca entre as ciências humanas ao lado da antropologia, da sociologia, da economia etc, e, ao mesmo 

tempo, a faz dependente dos conhecimentos específicos das ciências naturais e das ciências da Terra". 

 
Fonte: Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, A geografia no Brasil (1934-1977): avaliação e tendências, p.45. 
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E X E R C Í C I O S  
 

1. (UFMG) Analise esta figura, em que estão 
representadas as relações entre várias esferas da 
Terra: 

 

 

A partir dessa análise e considerando-se outras 
informações sobre o assunto, é INCORRETO afirmar 
que: 

(A) as setas, na figura, representam intensos e 
constantes fluxos de matéria e energia, responsáveis 
por forte interdependência entre as esferas. 

(B) a interação entre as diferentes esferas se processa 
na superfície do Planeta e dela resulta a produção do 
espaço geográfico. 

(C) as interações espaço-temporais entre litosfera, 
biosfera, hidrosfera e atmosfera são responsáveis pela 
formação e dinâmica das paisagens naturais. 

(D) a tecnosfera, a esfera da tecnologia, exerce, ainda, 
papel pouco significativo no processo de 
transformação da superfície do Globo. 

 

2. (UNIMONTES) “A soma do trabalho das gerações 
passadas dota esta categoria geográfica de uma 
historicidade cujo resultado é um produto histórico-
social: histórico porque foi constituído no decorrer do 
tempo histórico ou pelas gerações que aí viveram ou 
se sucederam, e social porque é o resultado do 
trabalho conjunto das pessoas que formam uma 
sociedade ou porque ele foi e é construído 
socialmente”. 

Fonte: ADAS, M. Geografia: Construção do espaço geográfico 
brasileiro. São Paulo: Moderna, 2002. 

 

Qual categoria geográfica o texto enfatiza?  

(A) Espaço geográfico.    

(B) Região.    

(C) Paisagem.    

(D) Lugar.    

 

 

 

3. (UFF) Leia com atenção o texto abaixo. 

Estima-se que no início do século XVI, o litoral 
brasileiro, em função da presença dos povos 
indígenas, já possuía uma densidade entre 4 e 5 
habitantes por quilômetro quadrado e de até 9 
habitantes por quilômetro quadrado em algumas 
regiões. Através da presença destes povos, a paisagem 
brasileira já havia sido apresentada a um elemento 
bastante influente: o fogo. Seu uso sistemático para 
caçar favoreceu, por exemplo, a extensão ou 
manutenção dos cerrados em detrimento de áreas 
florestais: “Na toponímia tupi, retomada de relatos do 
século XVI, (...) há uma enorme diversidade de 
palavras retratando padrões de vegetação originados 
pelos desmatamentos, pelos retalhamentos de 
florestas e pelo uso do fogo. Muitos desses termos são 
nomes de bairros e cidades no Brasil: caapuera (roça 
que já foi); Ibirapuera (árvore que já foi); Caucaia 
(mato queimado ou incêndio da mata); Catumbi (beira 
da mata); Caatanduva (mato ralo e áspero); capixaba 
(roçado preparado para plantio; cairussu (queimada)”.  

Adaptado de Miranda, National Geographic 

 

Na pesquisa de processos como o descrito, existe uma 
noção que vem sendo revista e um fator que ajudou a 
provocar essa releitura. 

A noção e o fator são, respectivamente: 

(A) espaço geográfico/fracas ações oficiais para deter 
a degradação ambiental; 

(B) cidade/sucessivo desenvolvimento da informática 
nas telecomunicações; 

(C) natureza/contínua e transformadora interferência 
humana sobre a Terra; 

(D) bairro/conscientização em torno da questão do 
desmatamento e da poluição; 

(E) cidade/aumento da dependência humana da 
energia fóssil. 

 

4. (UNIMONTES) Considerando as relações de 
afetividade e identidade que as pessoas passam a 
estabelecer através de vivências e vínculos criados, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) entendem 
que essa categoria geográfica permite que ocorra a 
comunicação entre o homem e o mundo. O texto faz 
referência a qual categoria geográfica?  

(A) Lugar.    

(B) Região.    

(C) Território.    

(D) Espaço.    
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5. (UFV) Observe as figuras abaixo, que ilustram 
diferentes paisagens encontradas no mundo: 

 

 
(Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros em Ação: 
Ensino Médio – Ciências Humanas e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 
2002. p. 402-403.) 

De acordo com as figuras e os conhecimentos sobre os 
conceitos geográficos, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

(A) As paisagens retratadas nas quatro figuras são 
resultados de um conjunto de formas materiais 
dispostas e articuladas no espaço geográfico. 

(B) As figuras 1 e 3, ao representarem diferentes 
paisagens, refletem as ações transformadoras do 
homem sobre a natureza. 

(C) A figura 4 indica que as condições naturais dos 
desertos impedem que os homens os transformem 
numa paisagem cultural. 

(D) As paisagens reproduzem diferentes imagens de 
mundo, ressaltando os aspectos da cultura dominante 
e de grupos alternativos (não dominantes). 

(E) A paisagem retratada na figura 2 ilustra a intensa 
transformação da natureza pela ação humana, criando 
elementos artificiais. 

 

6. (UNIMONTES) Para o entendimento dessa categoria 
geográfica, Santos (1986) sugere que deve ser 
considerada "como um conjunto de relações 
realizadas através de funções e de formas que se 
apresentam como testemunho de uma história escrita 
por processos do passado e do presente". 

Fonte: SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. São Paulo: 
Hucitec, 1986. 

A qual categoria geográfica se refere o texto?  

(A) Lugar.    

(B) Espaço.    

(C) Território.    

(D) Paisagem.    

 

7. Leia o texto. 

“O espaço é uma categoria fundamental no discurso 
geográfico: é no espaço que se constrói o imaginário 
territorial, que se definem as fronteiras nacionais, que 
se desenha o “corpo da pátria”. É nele que se 
concretizam as identidades, que se manifestam as 
culturas, que se estabelecem os hábitos, que se 
consolidam os costumes, que circulam os valores 
ideológicos. É nele, ou por ele, que se deflagram os 
conflitos entre as nações, que os homens se odeiam e 
aniquilam uns aos outros. É no espaço que as indústrias 
se estabelecem, que as transações comerciais se 
realizam, que os indivíduos trabalham. É no espaço que 
os sujeitos exploram e são explorados, que transgridem 
normas ou se submetem a elas. É nele que os climas se 
materializam, que as catástrofes naturais ocorrem, que 
os rios correm, que as vegetações se desenvolvem, que 
o relevo ganha relevo. Na Geografia, o espaço é físico, é 
econômico, é político. Não há, pois, como pensar o 
homem abstraindo essa categoria. Em outros termos, 
não há como pensá-lo senão em razão do lugar que o 
constitui como sujeito: o homem não dá um passo fora 
do espaço. O ser humano, assim, é o espaço que ele 
habita: sem o espaço, o homem é uma categoria 
abstrata; sem o homem, o espaço é vazio.” 

(CARVALHO, 2005, p. 50) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as 
diversas maneiras de conceber e refletir sobre o 
espaço geográfico, é possível afirmar que 

(A) a natureza com seus elementos naturais (relevo, 
clima, vegetação, seres vivos e hidrografia) é mera 
integrante do espaço geográfico, apesar de ser uma 
condição abstrata de sua produção social, sendo a 
biosfera o elo entre as demais esferas do sistema 
Terra. 

(B) a produção do espaço geográfico, sob as relações 
capitalistas de produção, tem originado espaços 
heterogêneos e inter-relacionados, decorrentes, 
principalmente, da ação do Estado e do capital, que 
criam áreas diferenciadas de desenvolvimento. 

(C) as mudanças que o homem imprime no espaço 
geográfico alteram os padrões sociais, políticos e 
ambientais, sendo que aqueles relacionados com o 
avanço tecnológico sempre trazem progresso e 
benefícios para a sociedade. 

(D) espaço e território são conceitos semelhantes no 
estudo geográfico, uma vez que ambos possuem 
limites espaciais idênticos, que podem ser dinâmicos 
e, ao mesmo tempo, cartografados sob diferentes 
escalas. 

(E) o relevo, em particular, não representa um 
elemento que possui relação de causa e efeito com 
vários componentes do espaço geográfico, por não 
influenciar as atividades econômicas e não interferir 
na estrutura da rede viária ou na distribuição 
populacional. 
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8. Leia o texto. 

“[...] as formas espaciais criadas pelos homens 
expressam muito das relações sociais vigentes na 
época em que foram produzidas [...]. Em outras 
palavras, trabalho materializado na paisagem, valor 
depositado nos lugares – é em função disso que os 
espaços passam a se diferenciar por características 
humanas e não apenas por condições naturais 
variáveis.” 

Antônio C. Robert Moraes, Meio ambiente e ciências humanas, 
p.35. 

A respeito do texto são feitas a seguintes afirmações: 

I. As transformações promovidas pelo homem no 
espaço natural produz o chamado espaço geográfico - 
objeto de estudo da geografia -, que possui 
características associadas ao meio físico na qual ele se 
desenvolveu e as relações estabelecidas pela 
sociedade que o produziu; 

II. O espaço geográfico terrestre possui as mesmas 
características, pois os elementos necessários à sua 
formação são o meio físico e as relações humanas; 

III. A (re)produção do espaço geográfico se faz de 
acordo com as necessidades da humanidade que 
produz nesse meio as características que são 
favoráveis à sua sobrevivência; 

IV. A modificação do espaço geográfico se relaciona 
apenas com o trabalho realizado pelos seres humanos, 
não utilizando-se de tecnologias para a sua ocorrência. 

Dentre essas afirmações, apenas: 

(A) I está correta. 

(B) I e II estão corretas. 

(C) I e III estão corretas. 

(D) I, III e IV estão corretas. 

(E) I e IV estão corretas. 

 

9. (IFSUL) Leia o seguinte texto: 

É a porção do planeta onde é possível a reprodução 
dos seres vivos e onde ocorrem intensas trocas de 
matéria e energia. Essas trocas envolvem a interação 
entre elementos químicos, físicos e biológicos e 
possibilitam a existência de uma grande diversidade 
de organismos e de paisagens em nosso planeta. É a 
porção do planeta onde vivemos e onde habitam 
todas as formas de vida animal e vegetal. 

 

O texto faz referência à  

(A) hidrosfera.    

(B) litosfera.    

(C) atmosfera.    

(D) biosfera.    

 

10. (UEPB) A figura mostra o muro que separa o 
México dos Estados Unidos nas proximidades de 
Tijuana. 

Assinale a alternativa que traz a categoria geográfica 
que melhor explica a presença desse elemento de 
separação entre os dois países.  

 

 

 

(A) Paisagem, por ser um elemento geográfico que 
está ao alcance visual da população desses países.     

(B) Espaço, pois explica as relações 
sociedade/natureza e as contradições presentes na 
construção histórica desses dois países.     

(C) Território, pois estabelece a linha divisória de 
apropriação e delimitação dos poderes entre duas 
nações.     

(D) Lugar, pois representa o zelo e a necessidade de 
preservação do povo americano pelo país ao qual 
pertence, vive suas relações cotidianas e dedica o 
sentimento patriótico.     

(E) Região, pois a cidade de Tijuana é o mais 
importante centro metropolitano de influência na 
região de fronteira entre o México e os Estados 
Unidos.    
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11. (UFRGS) No bloco superior abaixo, estão listados 
quatro termos; no inferior, definições de conceitos 
referentes a três desses termos. 

 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 

1. Região 

2. Território 

3. Biosfera 

4. Bioma 

(        ) Parcela da superfície terrestre que forma uma 
unidade distinta em virtude de determinadas 
características temáticas. 

(        ) Apropriação de uma parcela geográfica por 
um indivíduo ou uma coletividade. 

(        ) Um conjunto de ecossistemas. 

 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é  

(A) 1 – 2 – 4    

(B) 1 – 2 – 3 

(C) 2 – 3 – 1   

(D) 3 – 4 – 2    

(E) 3 – 4 – 1   

 

12. (UESPI) Vidal de La Blache foi um dos nomes mais 
destacados da Corrente Possibilista da Geografia. O 
que preconiza, em linhas gerais, essa corrente teórica?  

(A) Existem muitas possibilidades de a Natureza impor 
sérios obstáculos ao desenvolvimento do espaço 
geográfico.    

(B) Nas relações entre o homem e o meio natural, 
aquele não é um mero elemento passivo; é sobretudo 
um agente, e sua ação é tanto mais antiga quando 
mais avançado seu grau de cultura e mais 
desenvolvida a técnica de que é portador.    

(C) As sociedades humanas são um produto da 
superfície terrestre, dos elementos do meio natural; o 
desenvolvimento dessas sociedades é uma função 
inversa das adversidades naturais.    

(D) As possibilidades dos conflitos sociais nos espaços 
geográficos tropicais são maiores na faixa de baixas 
latitudes, onde o meio natural é mais adverso.    

(E) Os seres humanos produzem espaços geográficos, 
mas essa produção é determinada fundamentalmente 
pelos elementos que compõem o quadro natural.    

 

 

 

 

 

 

13. (IFBA) Considerando os referenciais teórico-
metodológicos na construção do conhecimento 
geográfico e a análise e interpretação das 
transformações territoriais e espaciais ocorridas a 
partir do desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
na dinâmica do modo de produção capitalista, é 
correto afirmar:  

(A) O conhecimento geográfico sobre o espaço e a 
regionalização do sistema-mundo atual desconsidera 
os referenciais cartográficos utilizados no passado, 
uma vez que, com o processo de globalização e das 
tecnologias de comunicação mais avançadas, estes 
deixaram de ter sentido prático.    

(B) Com o desenvolvimento das tecnologias virtuais 
via computadores e redes sociais, as transformações 
socioterritoriais se apresentam no cotidiano 
reforçando a teoria determinista quando se trata de 
problemas ambientais e possibilista quando se trata 
de problemas históricos.    

(C) Sociedade e Natureza são as duas categorias 
conceituais que se articulam dialeticamente para a 
constituição da paisagem como objeto de estudo da 
geografia crítica.    

(D) Os veículos de comunicação de massa, entre eles a 
televisão, muitas vezes distorcem as informações 
geográficas, quando, vez por outra, apresentam a 
natureza como responsáveis por varias catástrofes 
naturais, desconsiderando os sujeitos que podem 
decidir os preços da renda da terra ou as formas de 
uso e ocupação do espaço.    

(E) O espaço como categoria de analise na geografia é 
o método por excelência de interpretação das 
paisagens, sejam elas naturais ou histórico-culturais.    

 

14. (UERJ) 

Hoje, a interação espacial entre “comunidades”, no 
que tange ao deslocamento de pessoas moradoras em 
uma delas para visitarem amigos ou parentes ou 
estabelecerem contatos associativos com pessoas 
residentes em outras, tornou-se um tanto difícil, 
devido aos mecanismos de controle impostos pelos 
traficantes e à rivalidade e aos choques entre 
quadrilhas baseadas em favelas diferentes (...). 

SOUZA, Marcelo Lopes de. O desafio metropolitano: um estudo 
sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

O fenômeno descrito no texto, que vem ocorrendo 
nas últimas décadas, corresponde mais diretamente 
ao seguinte processo socioespacial: 

(A) hierarquização. 

(B) regionalização. 

(C) metropolização. 

(D) territorialização. 
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15. (UFSJ)  

 

A dimensão da escala 

“(...) As diferentes escalas geográficas (escala do 
mundo, do território nacional, da região e do lugar) 
não se confundem, mas se inter-relacionam. A 
estrutura intraurbana de São Paulo, por exemplo, é 
fortemente influenciada pelas funções da metrópole 
global que a cidade desempenha na atualidade. O 
lugar, mais do que em qualquer época anterior, é o 
lugar-no-mundo (...). É cada vez mais claro que o uso 
de diferentes escalas geográficas proporciona a 
apreensão de características diversas dos fenômenos 
e processos espaciais”. 

MAGNOLI, Demétrio & ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do 
mundo. In: Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2005, 

p.05. 

 

Sobre as escalas geográficas e sua utilização na 
compreensão da inter-relação entre os espaços 
geográficos é INCORRETO afirmar que 

(A) a escala do mundo evidencia as funções da cidade 
relacionadas à divisão internacional do trabalho e aos 
fluxos da economia global. 

(B) a escala da região possibilita a investigação da 
cidade em relação a sua capacidade de polarização na 
economia mundial. 

(C) a escala do território nacional ilumina as funções 
da divisão regional do trabalho e na rede urbana do 
país. 

(D) a escala do lugar desvenda a relação da estrutura 
do espaço intra-urbano e as percepções sociais ligadas 
à vivência urbana. 

 

16. Leia o texto. 

 

“[...]A construção da geografia humana se identifica 
com a consideração de que não é o meio natural o 
elemento principal, na busca da evolução e dos 
mecanismos do povoamento, mas as forças criadoras 
das coletividades humanas, o dinamismo humano 
[...].” 

 

O texto acima refere-se ao pensamento geográfico 
atual que considera que 

 

(A) a ação humana é primordial na formação do 
espaço geográfico, principalmente a partir do uso de 
novas tecnologias, que permitem a ocupação de áreas 
inóspitas que não favoreciam a ocupação do meio. 

(B) a ação humana sobre o espaço terrestre se faz de 
maneira homogênea, tendo como base a 
disseminação das novas tecnologias em escala global. 

(C) a corrente determinista não possui nenhum 
respaldo teórico, devido a não intervenção dos 
elementos naturais, como relevo, clima, vegetação, 
solo, embasamento rochoso, hidrografia e seres vivos, 
na construção do espaço geográfico. 

(D) a diferenciação de conceitos como paisagem e 
lugar não são importantes para a explicação do espaço 
geográfico, já que é possível uma interrelação global 
entre as áreas terrestres, a partir do uso de 
tecnologias, como internet e aviação. 

 

17. (UFSJ) Analise a foto abaixo, que retrata parte do 
centro histórico do município de Tiradentes (MG) e da 
Serra São José. 

 

 

 

A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que 

(A) a paisagem é composta por elementos culturais, 
resultantes da ação humana, e elementos naturais. 

(B) as relações sociais foram alteradas ao longo das 
últimas décadas, mas a paisagem e o espaço não 
sofreram mudanças. 

(C) a manutenção do patrimônio arquitetônico que 
compõe a paisagem se deve à permanência das 
estruturas de poder do período colonial. 

(D) a preservação das formas que remontam ao 
passado garante os vínculos identitários, o sentimento 
de pertencimento e a cultura local. 
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18 (UERJ) 

 

Pode-se falar de idade de um lugar? A propósito desta 
ou daquela cidade nascida com a colonização, é 
frequente ler que foi fundada em tal ou tal ano. Por 
exemplo, a cidade de Salvador, Bahia, “foi fundada” 
em 1549 por Tomé de Souza. Será possível falar da 
idade de um lugar segundo outro critério? 

MILTON SANTOS (Adaptado de A natureza do espaço: técnica e 
tempo; razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 1996. 

A Geografia e a História são ciências que estudam a 
sociedade a partir da inter-relação necessário das 
categorias tempo e espaço. 

Com base na interpretação conjunta dos quadrinho e 
do texto, pode-se relacionar tempo e espaço a partir 
do critério definido como: 

(A) era em que determinadas técnicas são inventadas 
em uma região. 

(B) momento em que uma ou mais técnicas são 
difundidas em um território. 

(C) época em que avanços técnicos são realizados em 
função de guerras em um país. 

(D) período em que as técnicas são empregadas para a 
aferição da cronologia de uma área. 

(E) os espaços geográficos mundiais tendem a se 
homogeneizar, devido às relações antrópicas que se 
repetem em escala global, como o processo de 
urbanização e industrialização, que possuem a mesma 
estrutura de ação transformadora do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO ENEM 
 

1. 

 

A tirinha mostra que o ser humano, na busca de 
atender suas necessidades e de se apropriar dos 
espaços, 

(A) adotou a acomodação evolucionária como forma 
de sobrevivência ao se dar conta de suas deficiências 
impostas pelo meio ambiente. 

(B) levou vantagens em relação aos seres de menor 
estatura, por possuir um físico bastante desenvolvido, 
que lhe permitia muita agilidade. 

(C) dispensou o uso da tecnologia por ter um 
organismo adaptável aos diferentes tipos de meio 
ambiente. 

(D) sofreu desvantagens em relação a outras espécies, 
por utilizar os recursos naturais como forma de se 
apropriar dos diferentes espaços. 

(E) utilizou o conhecimento e a técnica para criar 
equipamentos que lhe permitiram compensar as suas 
limitações físicas. 

 

2. Portadora de memória, a paisagem ajuda a 
construir os sentimentos de pertencimento; ela cria 
uma atmosfera que convém aos momentos fortes da 
vida, às festas, às comemorações. 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 
2010 (adaptado). 

 

No texto é apresentada uma forma de integração da 
paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, 
a paisagem, além de existir como forma concreta, 
apresenta uma dimensão  

(A) política de apropriação efetiva do espaço.    

(B) econômica de uso de recursos do espaço.    

(C) privada de limitação sobre a utilização do espaço.    

(D) natural de composição por elementos físicos do 
espaço.    

(E) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o 
espaço.    
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3. Se, por um lado, o ser humano, como animal, é 
parte integrante da natureza e necessita dela para 
continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, 
cada dia mais ao serem aproveitados, podem alterar 
de modo profundo a funcionalidade harmônica dos 
ambientes naturais. 

ROSS, J. L. S. (Org.). São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado). 

A relação entre a sociedade e a natureza vem 
sofrendo profundas mudanças em razão do 
conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, 
identifique a possível consequência do avanço da 
técnica sobre o meio natural. 

(A) O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu 
explorar a natureza e difundir harmonia na vida social. 

(B) A sociedade aumentou o uso de insumos químicos 
- e, assim, os riscos de contaminação. 

(C) As degradações produzidas pela exploração dos 
recursos naturais são reversíveis, o que, de certa 
forma, possibilita a recriação da natureza. 

(D) O desenvolvimento técnico, dirigido para a 
recomposição de áreas degradadas, superou os efeitos 
negativos da degradação. 

(E) As mudanças provocadas pelas ações humanas 
sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os 
recursos utilizados são de caráter renovável. 

 

4. No presente, observa-se crescente atenção aos 
efeitos da atividade humana, em diferentes áreas, 
sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns 
internacionais e nas instâncias nacionais, a referência 
à sustentabilidade como princípio orientador de ações 
e propostas que deles emanam.  

A sustentabilidade explica-se pela  

(A) incapacidade de se manter uma atividade 
econômica ao longo do tempo sem causar danos ao 
meio ambiente.    

(B) incompatibilidade entre crescimento econômico 
acelerado e preservação de recursos naturais e de 
fontes não renováveis de energia.    

(C) interação de todas as dimensões do bem-estar 
humano com o crescimento econômico, sem a 
preocupação com a conservação dos recursos naturais 
que estivera presente desde a Antiguidade.    

(D) proteção da biodiversidade em face das ameaças 
de destruição que sofrem as florestas tropicais devido 
ao avanço de atividades como a mineração, a 
monocultura, o tráfico de madeira e de espécies 
selvagens.    

(E) necessidade de se satisfazer as demandas atuais 
colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades nos campos econômico, social e 
ambiental.   

 

 

5. 

O meu lugar, 

Tem seus mitos e seres de luz, 

É bem perto de Oswaldo Cruz, 

Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. 

O meu lugar, 

É sorriso, é paz e prazer, 

O seu nome é doce dizer, 

Madureira, ia, Iaiá. 

Madureira, ia, Iaiá 

Em cada esquina um pagode um bar, 

Em Madureira. 

Império e Portela também são de lá, 

Em Madureira. 

E no Mercadão você pode comprar 

Por uma pechincha você vai levar, 

Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar, 

Em Madureira. 
Cruz, A. Meu lugar. Disponível em: www.vagalume.uol.com.br. 

Acesso em: 16 abr. 2010 (fragmento). 

 

A análise do trecho da canção indica um tipo de 
interação entre o indivíduo e o espaço. Essa interação 
explícita na canção expressa um processo de 

(A) autossegregação espacial. 

(B) exclusão sociocultural. 

(C) homogeneização cultural. 

(D) expansão urbana. 

(E) pertencimento ao espaço. 

 

6. Nos últimos decênios, o território conhece grandes 
mudanças em função de acréscimento técnicos que 
renovam a sua materialidade, como resultado e 
condição, ao mesmo tempo, dos processos 
econômicos e sociaism em curso. 

SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade no início 
do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no 
Brasil de alterações significativas no território, 
ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos 
sobre comunidades locais, e com maior intensidade, 
na Amazônica Legal, com a 

(A) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais 
dos estados. 

(B) ampliação de estádios de futebol para a realização 
de eventos esportivos. 

(C) construção de usinas hidrelétricas de uma rede 
informatizada de comunicação. 

(D) instalação de cabos para a formação de uma rede 
informatizada de comunicação. 

(E) formação de uma infraestrutura de torres que 
permitema comunicação móvel na região. 
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GABARITO 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

1. D 
2. A 
3. C 
4. A 
5. C 
6. B 
7. B 
8. C 
9. D 
10. C 
11. A 
12. B 
13. B 
14. D 
15. B 
16. A 
17. A 
18. B 

SEÇÃO ENEM 

1. E 
2. E 
3. B 
4. E 
5. E 
6. C 
 

 


