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QUESTÃO 01    
 

(UFOP/2018-Adaptado) Leia o texto a seguir: 
 

[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado 

de gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, uma 

muralha e um vale. De fato, infletindo naquele rumo, o 

Vaza-Barris, comprimido entre as últimas casas e as 

escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para 

o norte feito um cañon fundo. A sua curva forte 

rodeava, circunvalando-a, depressão em que se erigia 

o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste 

e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se 

intumescem até aos contrafortes extremos do Cambaio 

e do Caipá; e ao sul pela montanha. [...] 
 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf. Acesso 
em: 4 abr. 2007. 

 

O texto acima descreve um(a): 
 

(A) Paisagem. 

(B) Território. 

(C) Região. 

(D) Lugar  

(E) Espaço  

 

ATIVIDADE 02   
 

(UECE/2019) A ciência geográfica costuma estudar:  

 

(A) a diferenciação de áreas com base no uso 

avançado de geotecnologias.  

(B) a influência que as condições geológicas 

exercem sobre o homem. 

(C) a morfologia, na paisagem, de diferentes fatores, 

em especial os climáticos e os ecológicos. 

(D) as relações próprias da natureza, as relações 

próprias da sociedade e, de forma integrada, as relações 

entre a sociedade e a natureza. 

(E) a representação do espaço por meio conjunto de 

estudos e operações científicas, técnicas e artísticas 

que orienta os trabalhos de elaboração de cartas 

geográficas. 

 

 

QUESTÃO 03    

 

(UNOMONTES/2018–Adaptado) Observe a figura 

a seguir. 

 

 
Fonte: CAVALCANTI, Lana de Souza. A geografia escolar e a cidade: ensaios 
sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana. Campinas (SP): 

Papirus, 2008, p. 51. 

 

A figura retrata a sistematização de uma categoria 

geográfica cujo termo deverá completar o retângulo 

que está em branco na parte superior da figura. 

Trata-se da categoria: 

 

(A) Paisagem. 

(B) Território. 

(C) Lugar. 

(D) Região. 

(E) Espaço  
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QUESTÃO 04    
 

A partir do conceito de região, assinale a opção 

correta: 
 

(A)   O Conceito de Região na Geografia refere-se à 

porção do espaço que agrupa elementos diferentes. 

(B)   Por regionalização pode-se entender a divisão 

de um grande espaço em regiões, sem nenhum 

critério anteriormente estabelecido. 

(C) Para estudar todos os países do mundo não 

precisamos regionalizar as informações, podemos 

estudar todos os dados geográficos juntos. 

(D)   O conceito de região é menor que a escala local, 

e maior que a escala nacional. 

(E) Cada região se diferencia das outras por 

apresentar particularidades próprias, ou seja, 

semelhança entre seus elementos. 
 
Disponível em: http://gg.gg/okzo1 Acesso em: 15 fev. 2021. 

 

 

   QUESTÃO 05    

 

(UEPB/2009) Leia o trecho a seguir.  

 

“A paisagem existe, através de suas formas, criadas 

em momentos históricos diferentes, porém 

coexistindo no momento atual”. 
 

(SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: técnica e tempo: razão e emoção. 
2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 84) 

 

A partir da afirmativa do autor, é correto afirmar: 

 

(A) Espaço e paisagem se diferenciam porque o 

espaço é uma produção social, enquanto na 

paisagem predominam os elementos da dinâmica 

natural. 

(B) Na paisagem podemos observar elementos 

naturais e culturais, bem como formas novas e 

antigas, que nos revelam sucessivos passados. 

(C) A paisagem é forma estática, por isso jamais 

pode revelar as relações sociais do passado que 

produziram as formas geográficas do presente. 

(D) A paisagem tem significado apenas 

panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o 

que nos permite contemplar as formas, mas jamais 

analisar a sua essência. 

(E) A paisagem assim como o território são 

delimitados pelo alcance visual de quem os observa; 

são, portanto, espaços delimitados pelas relações de 

poder, cuja escala varia conforme a posição do 

observador. 

 

 

QUESTÃO 06   
 

(UNIPAM/2014) Leia o texto e observe a paisagem a 

seguir. 
 

“Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o 

domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é 

formada apenas de volumes, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons, etc. [...]”. 

 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 
1988). 

 

 
Fonte: IVERNEL, Martin. Histoire-Geographie. Paris: Hatier, 2000. p. 274. 

 

A partir da citação e da leitura da paisagem, todas as 

alternativas estão corretas, exceto:  
 

(A) A paisagem pode ser considerada como o 

resultado do processo de construção do espaço 

geográfico. Ela evidência, por exemplo, a história da 

população que ali vive e a maneira como utiliza alguns 

recursos naturais em seu dia-a-dia.  

(B) Esta paisagem também pode ser analisada para 

além do que é percebido apenas pelo olhar. Isso quer 

dizer que é possível buscarmos explicações para aquilo 

que se encontra por detrás da paisagem, a busca dos 

significados do que aparece.  

(C) Na aparência, as formas da paisagem estão 

apresentadas de modo estático. Mas, por outro lado, a 

paisagem é resultado de todo um processo de 

movimentos da população em busca de sua 

sobrevivência, como também pode ser resultante de 

movimentos da natureza.  

(D) A paisagem é formada, ou por elementos físicos, 

ou por elementos culturais. Nessa análise, para a 

compreensão de uma determinada realidade, é 

imprescindível analisarmos, de maneira 

compartimentada, os aspectos naturais e os sociais. 

(E) A paisagem reflete apenas o momento presente, 

ela é estática, não sofrendo alterações ao longo da 

história humana e geológica.  

  

http://gg.gg/okzo1
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  QUESTÃO 07    

 

(UEPB/2007) Leia o texto a seguir.  

 

“Toda paisagem que reflete uma porção do espaço 

ostenta marcas de um passado mais ou menos 

remoto, apagado ou modificado de maneira desigual, 

mas sempre presente”. 
 

Olivier Dolfus, 1991.  
 

De acordo com o texto, podemos afirmar:  
 

(A) A paisagem é um conjunto de formas 

heterogêneas de idades diferentes.  

(B) A paisagem é estática, ao passo que o espaço é 

dinâmico.  

(C) As formas antigas da paisagem são sempre 

suprimidas, devido a seu envelhecimento técnico e 

social.  

(D) As paisagens refletem, sempre, as marcas das 

desigualdades sociais, por serem produzidas sob o 

modo de produção capitalista.  

(E) A paisagem é uma representação do espaço, 

mas não é espaço, portanto, exibe as formas, mas 

esconde a essência de sua produção. 

 

 

QUESTÃO 08    

 

O espaço geográfico é composto por “formas 

visíveis” e “formas invisíveis”. Assinale a 

alternativa abaixo que contenha apenas “formas 

invisíveis” do espaço geográfico. 

 

(A) Rodovias e legislação. 

(B) Hidrelétricas e praias. 

(C) Fluxo de comunicação e fluxo de informação. 

(D) Fábricas e fluxo de informação. 

(E) Bancos e internet 5G.  

 
Disponível em: http://gg.gg/okzo1 Acesso em: 15 fev. 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09    

 

Leia o texto a seguir.  

 

“Em várias áreas do conhecimento, o conceito de 

região é utilizado com diferentes propósitos ou 

objetivos. Na Literatura, por exemplo, esse conceito 

foi usado em obras literárias e traduz delimitações 

espaciais, expressas no regionalismo, como foi o 

caso de escritores nordestinos, como Rachel de 

Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Ariano 

Suassuna, entre outros. Na Sociologia, também se 

pode encontrar esse mesmo recorte regionalista, 

como o elaborado por Gilberto Freyre. Para a 

Geografia, o conceito de região tem importante 

significado”. 
 

MARTINS, D.; et al. Geografia sociedade e cotidiano: fundamentos. Vol. 01. 
3ª ed. São Paulo: Escala Educacional, 2013. p.36. 

 

O conceito de região para a Geografia melhor se 

identifica em uma das afirmações a seguir.  

 

(A) Organização do agrupamento das paisagens 

naturais da Terra. 

(B) Criação racional em que se divide uma área 

com base em critérios previamente estabelecidos. 

(C) Divisão social das práticas humanas que diz 

respeito aos processos de composição dos elementos 

urbanos. 

(D) Delimitação espacial realizada a partir da 

posse, soberania ou domínio sobre uma determinada 

área a partir de uma relação de poder. 

(E) Representação cognitiva dos elementos 

culturais humanos e das paisagens naturais. 

 
Disponível em: http://gg.gg/okzng Acesso em: 15 fev. 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gg.gg/okzo1
http://gg.gg/okzng
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QUESTÃO 10    

 

Leia o texto a seguir.  

 

“O secretário de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro, José Mariano Beltrame, afirmou nesta 

quinta-feira (25), após a megaoperação que tomou a 

favela da Vila Cruzeiro, na zona norte da capital, que 

o objetivo central das ações da polícia no Estado é o 

de tirar território do tráfico. 

'Essas ações estão sendo feitas com o objetivo de 

garantir a continuidade do que está sendo feito. Foi 

tirado dessas pessoas o que nunca foi tirado, o 

território. Seu porto seguro. Eles faziam suas 

barbaridades e corriam para seu reduto, protegidos 

por armas de guerra. É importante prender, mas é 

mais importante tirar o território', disse Beltrame. 'Se 

não tirar o território, não se avança' (...)”. 
 

D'AGOSTINO, R. Objetivo é tirar território do tráfico, diz secretário de 
Segurança do Rio. São Paulo: Uol Notícias, 25/11/2010. Disponível em: 

http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 15 fev. 2021. 

 

Os espaços dominados pelo tráfico, conforme 

observamos na notícia acima, constituem-se a partir 

da expressão de suas territorialidades. Podemos 

concluir que a existência desses territórios é 

garantida por esses grupos 

 

(A) por uma relação de poder e domínio. 

(B) a partir de uma posição de intimidação moral. 

(C) pelo status do traficante no contexto do crime 

organizado. 

(D) pela identificação da população local com os 

grupos criminosos. 

(E) com base na sensação de pertencimento entre o 

indivíduo e o seu lugar. 

 
Disponível em: http://gg.gg/okzmp Acesso em: 15 fev. 2021. 

 

 
 

 

GABARITO  

 

Questão 01 – A 

Questão 02 – D 

Questão 03 – C 

Questão 04 – E 

Questão 05 – B 

Questão 06 – D 

Questão 07 – E 

Questão 08 – C 

Questão 09 – B 

Questão 10 – A 
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