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RESUMO   
 

 

A Geografia estuda os fenômenos que se manifestam no espaço geográfico e que possuem alguma 

associação com o homem (relevo, indústria, política, clima, população, entre outros). Esse espaço se difere 

do espaço natural, que é aquele que não sofreu interferência humana. Portanto, o espaço geográfico é o 

conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes, técnicas, prédios, carros) e de sistemas de ações 

(produção, trabalho, circulação, consumo), que expressam diferentes práticas sociais dos grupos que nele 

vivem. É resultado do trabalho humano e da sua relação com o meio ambiente. 

 

Inicialmente, o homem vivia no que se chamava de Meio Natural, período em que dependia do 

tempo da natureza. Com as revoluções industriais, foram impulsionadas modificações nesse meio, 

transformando-o no Meio Técnico. 

 

Quatro Conceitos 

 

• Paisagem: É tudo aquilo que está ao alcance da vista. É resultado da combinação dinâmica entre 

elementos naturais e antrópicos, em uma dialética única, produzindo um conjunto indissociável, 

que é registro da evolução de determinada sociedade. 

 

• Região: Porção do espaço que, relativamente, representa um todo homogêneo, que se difere do 

seu entorno. A região é a superfície em que predomina uma mesma paisagem, um mesmo 

processo. Existem diferentes critérios para sua delimitação. 

 

• Lugar: É resultado da relação subjetiva entre o homem e o espaço, estabelecendo uma relação de 

identidade. Pode ser seu bairro, rua, cidade, pelos quais você possui um sentimento. 

 

• Território: Espaço delimitado por e a partir de relações de poder. É importante entender que 

poder é fruto de uma relação, e não de uma posse. Assim, território consiste em uma área 

delimitada por fronteiras, na qual um grupo, naquele momento, exerce alguma forma de poder, 

legítimo ou não. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA 
 

 

1. 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. 
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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. 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, tomaram-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. 

 

3. Observe as figuras adiante, que representam o uso do espaço de uma cidade em dois momentos 

distintos: 

 
(SOUZA, Marcelo José Lopes. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, I. E. de; 

CORRÊA, R. . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.) 
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O uso e a apropriação de determinados espaços pelos agentes sociais definem fronteiras que são 

determinadas por relações de poder. Tal processo estabelece uma ordem espacial, em que um grupo 

exerce poder sobre o espaço. 

Assinale o conceito geográfico que está relacionado às práticas espaciais expressas nas figuras acima: 

a) Região. 

b) Paisagem. 

c) Lugar. 

d) Território. 

e) Ambiente. 

 

4. De acordo com  Patativa do Assaré, nas estrofes que dizem 

 

No topo da serra 

Oiando pra terra 

Seu berço, seu lar 

[...] 

Aquele nortista 

Partido de pena 

De longe acena 

Adeus meu lugar... 

 

A e aparece no fragmento do texto está empregada 

a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante delimita visualmente o que ele 

denomina como o seu lugar. 

b) erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a uma 

terra inóspita que só lhe causa sofrimento. O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue se 

reproduzir economicamente. 

c) com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado pelo fazendeiro, o qual exerce 

sobre o mesmo uma relação de poder. 

d) corretamente porque está impregnada de emoções e de afetividade. Há uma identidade de 

pertencimento para com esta parcela do espaço. 

e) com conotação de região natural, pois trata-se do Sertão nordestino de abrangência do clima 

semiárido de chuvas escassas e irregulares e da presença da vegetação de caatinga. 

 

EXERCÍCIOS DE CASA 
 

 

1. O que significa estudar geograficamente o mundo ou parte do mundo? A Geografia se propõe a algo 

mais que descrever paisagens, pois a simples descrição não nos fornece elementos suficientes para 

uma compreensão global daquilo que pretendemos conhecer geograficamente. As paisagens que 

vemos são apenas manifestações aparentes de relações estabelecidas (...) 
(Pereira, Santos e Carvalho  - ) 

 

Sobre o conceito geográfico de paisagem é INCORRETO afirmar que: 

a) as paisagens que vemos são as manifestações físicas dos movimentos da natureza; e o elemento 

determinante das paisagens de hoje é a sociedade humana. 

b) as paisagens resultam da complexa relação dos homens entre si e desses com todos os elementos 

da natureza. 

c) o estudo da Geografia deve responder por que a paisagem que vemos é tal qual se apresenta. 

d) a Geografia tem na paisagem a mera aparência: a descrição da paisagem não é suficiente para o 

entendimento do espaço. 

e) paisagens, em diferentes lugares, nunca fazem parte de um mesmo espaço, mesmo que sejam 

integradas no mesmo processo. 
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2. Tomando como base o conhecimento geográfico e suas preocupações com o homem e o planeta é 

correto afirmar que: 

a) Uma das preocupações exclusivas da ciência geográfica é a busca de soluções para os problemas 

sociais e o desenvolvimento econômico. 

b) A Geografia é uma ciência que se preocupa com a complexa relação homem-natureza, contudo, 

esta preocupação está restrita à dimensão regional e global. 

c) O possibilismo geográfico é uma corrente da Geografia que defende a possibilidade da ação 

humana modificar o meio natural. 

d) A Geopolítica é um ramo da Geografia Cultural que busca explicar a ação do Estado e seu papel 

como agente modificador de padrões culturais. 

 

 

3. Leia o segmento abaixo. 

A realidade geográfica apresenta-se então como composta por três elementos fundamentais: um 

substrato plástico, uma energia de circulação, produzida pelos contatos entre forças opostas, e um 

conjunto de formas que são como que o efeito desta energia sobre o substrato, justamente sua 

inscrição. É este último plano, o das inscrições, entendido como fisionomia da Terra, que é o plano 

propriamente geográfico, aquele onde houve, efetivamente, escrita da Terra. 
BESSE, J.M. Vera Terra. São Paulo: Perspectiva, 2006. p. 71. 

O conceito geográfico referido pelo texto é 

a) lugar. 

b) território. 

c) espaço. 

d) escala. 

e) paisagem. 

 

4. A apreensão do lugar consiste na inter-relação dos processos local-global local considerando, 

exponencialmente, o campo de forças estabelecido entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. 

Sobre o conceito de LUGAR é INCORRETO afirmar: 

a) O lugar é tido como um intermédio entre o mundo e o indivíduo. Neste, a lógica do 

desenvolvimento dos sistemas sociais não se manifesta pela unidade das tendências opostas à 

individualidade e à globalidade. 

b) A realidade que se constrói no lugar é tensa, pois se refere a um dinamismo que se recria a cada 

instante/momento entre homens, empresas, instituições e meio ambiente construído. 

c) No lugar as relações são, permanentemente, instáveis, em que globalização e localização, 

globalização e fragmentação são termos de uma dialética que se refaz com frequência. 

d) A individualização e especialização produtiva de cada lugar (re)produz sua rede urbana, função 

urbana, estrutura e uso do solo, habitação, renda, segregação social, meios de consumo e 

informação, papel do Estado entre outros. A uma maior globalidade corresponde uma maior 

individualidade. 

e) Ao revisitar os lugares, no mundo atual, encontraremos novos significados, novas identidades, pois 

esses são construídos no cotidiano/mundo vivido e considera as variáveis: objetos, ações, técnica, 

informação e tempo. 
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5. A paisagem é um dos conceitos básicos da ciência geográfica e suas modificações ocorreram ao longo 

da História. 

Sobre as paisagens, é INCORRETO afirmar que 

a) após a Revolução Industrial, os crescimentos econômico e demográfico reordenaram e deram à 

paisagem geográfica novos significados socioculturais em vários países europeus. 

b) durante a introdução da cultura pecuária nos Sertões, no período colonial brasileiro, a paisagem 

ficou inalterada. 

c) no final da Idade Média, as Ligas Hanseáticas, o comércio e a formação dos burgos contribuíram 

para a elaboração de novas paisagens culturais na Europa. 

d) as práticas político-econômicas do Mercantilismo favoreceram a formação de novas paisagens 

geográficas, tanto na Europa quanto na América. 

e) na Idade Moderna, a prática político-

contribuiu para a modificação das paisagens rural e urbana. 

 

6. ibuição para a formulação esquemática do conhecimento 

geográfico, com seu livro Antropogeografia e com a propagação das ideias deterministas, que 

consideravam a existência de uma grande influência do meio natural sobre o homem. De formação 

antropológica, ele foi bastante influenciado pelas ideias evolucionistas de Charles Darwin e Ernest 

Haeckel, admitindo que, na luta pela vida, venceriam sempre os mais fortes e que a vitória dos mais 

fortes, dos mais aptos sobre os mais fracos era o resultado lógico da lu  

(ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia Econômica. São Paulo: Ed. Atlas, 1987). 

 

O texto está se referindo ao seguinte pensador da Geografia 

a) Friedrich Engels. 

b) Pierre George 

e) André Cholley 

d) Alexander von Humboldt. 

e) Friedrich Ratzel. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 

 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Rio_De_Janeiro_-

_Rafael_Defavari.jpg/700px-Rio_De_Janeiro_-_Rafael_Defavari.jpg 

 

Descreva os elementos da imagem acima e relacione com um conceito geográfico.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. a 

A paisagem geográfica é parte do visível, tudo aquilo que a visão alcança. É formada por elementos 

naturais e humanos. 

 

2. d 

O espaço geográfico é o conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes, técnicas, prédios, carros) 

e de sistemas de ações (produção, trabalho, circulação, consumo), que expressam diferentes práticas 

sociais dos grupos que nele vivem. É resultado do trabalho humano e da sua relação com o meio 

ambiente. 

 

3. d 

Território corresponde a uma porção do espaço definida por relações de poder. É uma área que implica 

a existência de fronteiras e está sujeita às relações de poder de determinado grupo. Assim, a 

espacialização da área de prostituição e travestis, mapeada como um território de ação, implica relações 

de poder com aquele espaço. 

 

4. d 

Lugar é parte do espaço vivenciado e, portanto, estabelece relações de afetividade entre o espaço e o 

indivíduo. 

 

Exercícios de casa 

 

1. e 

Embora possam existir paisagens naturais em que é muito difícil identificar a ação humana, a paisagem 

também é resultante dessa relação entre natureza e sociedade. Nesse sentido, diferentes paisagens 

podem fazer parte de um mesmo espaço, estarem integradas em um mesmo processo. 

 

2. c 

A oposição entre os pensamentos determinista e possibilista marcou a história do pensamento 

geográfico. O Possibilismo é uma corrente que defende a capacidade da ação humana de modificar o 

meio e que o homem não é apenas determinado por esse meio, mas é  também um agente. 

 

3. e 

A paisagem é formada por elementos naturais e/ou socioeconômicos. Corresponde ao visível de parte 

do espaço geográfico e, portanto, depende da percepção individual. 

 

4. a 

O lugar é onde se manifesta a individualidade de um indivíduo, grupo ou sociedade. É constantemente 

construído e reconstruído a partir das relações entre local e global. 

 

5. b 

A paisagem pode ser resultado da ação humana, assim, a introdução de um sistema social altera a forma 

como o homem se relaciona com aquele lugar, produzindo uma paisagem única. 
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6. e 

conhecido pelo conceito de Espaço Vital, segundo o qual um grande povo, uma grande nação é 

naturalmente merecedora daquele espaço. 

 

 

Questão Contexto  

 

A imagem é composta por elementos naturais (Baía de Guanabara, Pão de Açúcar) e elementos antrópicos 

(prédios, apartamentos, ruas). É um excelente exemplo de paisagem, em que a forma peculiar da cidade do 

Rio de Janeiro de se relacionar com o espaço formou um local único, onde a mancha urbana se espalha pelo 

relevo acidentado da cidade. Para alguns, pode ser motivo de identificação (vivo nessa cidade, gosto dessa 

cidade) e, portanto, também pode ser relacionada com o conceito de lugar. Os mais atentos e conhecedores 

irão reparar que, do outro lado da Baía de Guanabara, está o município de Niterói, outro território. Assim, 

conceitos geográficos estão presentes constantemente no nosso dia a dia, mas nem sempre paramos para 

observar. 


