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QUESTÃO 01  
 

(UNESC/2020-Adaptada) Partindo do pressuposto 

de que o espaço é a expressão da sociedade, analise 

a marque a alternativa que define o conceito de 

espaço geográfico. 
 

Entende-se por espaço geográfico todo e qualquer 

lugar que apresente os aspectos físicos na sua 

integra: 
 

(A) Espaço geográfico é um fenômeno que existe 

entre as paisagens naturais do meio físico. 

(B) O espaço geográfico é todo o espaço habitado, 

transformado e utilizado pelo ser humano. 

(C) É a porção da superfície terrestre que abriga as 

sociedades, envolvendo também os pontos utilizados 

para a exploração e extração dos recursos naturais. 

(D) O espaço geográfico é o espaço habitado e 

utilizado pelo ser humano. É uma parte da porção da 

superfície terrestre que abriga as sociedades, 

envolvendo também os pontos utilizados para a 

utilização dos recursos hídricos somente. 

(E) O espaço é resultado apenas das relações atuais 

entre os seres humanos e os elementos naturais e não 

das relações passadas ou anteriores. 
 

 

ATIVIDADE 02  

 

(IBADE/2020) As regiões podem ser determinadas 

por diferentes fatores a fim de facilitar a análise do 

espaço geográfico. 

 

Assinale a alternativa que apresente regionalizações 

com base em critérios culturais. 

 

(A)    Músicas, danças, arquitetura e idioma. 

(B)    IDH, nº de habitantes e idioma. 

(C)   Música, IDH, PIB e expectativa de vida. 

(D)   Religião, PIB, IDH e idioma. 

(E)    Nº de habitantes, religião, idioma e arquitetura. 

 

 

QUESTÃO 03  

 

(CEV-URCA/2021) A casa dos meus avós tinha um 

cheiro de jasmim. Esta lembrança é tão marcante 

que, onde quer eu esteja, o cheiro dessa flor me 

enche de imagens familiares. Vejo a cozinha da casa 

com seu forno a lenha, a grande sala de várias portas, 

os quartos à meia parede, o corredor largo que dá 

acesso a muitos lugares, a portinhola da entrada 

como duas grandes asas, os jasmineiros no jardim 

cercado pelo muro baixo e o pequeno portão de ferro 

que abre para a praça de uma infância repleta de 

janeiros maravilhosos.  

 
SOUSA NETO, M. F. Aula de Geografia e algumas crônicas. 2 ed. Campina 
Grande: Bagagem, 2008, p. 67. 

 

Considerando o texto acima, podemos afirmar 

corretamente que o autor utiliza qual conceito 

geográfico? 

 

(A) Paisagem, uma vez que o autor consegue 

captar, por meio da percepção visual as 

transformações na casa dos avós. 

(B) Lugar geográfico, conceito utilizado pelo 

autor, é retrato pela apropriação da afetividade e do 

sentimento ao relembrar a casa dos seus avós.  

(C) Território, já que o espaço destacado é 

marcado por uma relação de poder. 

(D) Região, ao uniformizar as áreas da casa com 

suas respectivas características comuns. 

(E) Espaço geográfico, ao retratar as 

transformações do mesmo a partir da relação 

sociedade-meio 
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   QUESTÃO 04  

 

(IDCAP/2018) “O conceito de paisagem, em 

Geografia, diz respeito a tudo aquilo que nos vemos 

constituído por elementos naturais, a paisagem dita 

natural, e/ou artificiais (humanos), a paisagem dita 

cultural.  
 

Costumeiramente a análise da paisagem é 

comparada com a análise de 

 

(A)    um teatro. 

(B)    uma fotografia. 

(C)    um filme. 

(D)    uma música. 

(E)    uma estátua. 
 

 

QUESTÃO 05  
 

(UECE/2019) Relacione, corretamente, os 

principais conceitos da Geografia com suas 

interpretações mais recorrentes, numerando a 

Coluna II de acordo com a Coluna I.  

 

COLUNA I  

1. Lugar  

2. Território 

3. Paisagem  

4. Região  
 

COLUNA II 

( ) É definido por e a partir de relações de controle 

e poder. 

( ) Vincula-se à ideia de parte de um todo e conduz 

a uma concepção de divisão e à questão da 

dimensão das partes.  

( ) Costuma ser compreendido como espaço 

percebido e vivido, dotado de significado, e com 

base no qual se desenvolvem os sentidos do 

quotidiano. 

( ) Interpreta-se, principalmente, como imagem e 

representação de tudo o que forma o mundo 

exterior em um determinado momento de nossa 

percepção.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

(A)   4 – 2 – 3 – 1.  

(B)   2 – 4 – 1 – 3.  

(C)   3 – 1 – 4 – 2.  

(D)   2 – 1 – 4 – 3. 

(E)   4 – 3 – 2 – 1.  

 

QUESTÃO 06  
 

(UEPB/2008) “A paisagem existe, através de suas 

formas, criadas em momentos históricos diferentes, 

porém coexistindo no momento atual”.  
 

A partir da afirmativa do autor acima citado, 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 engloba apenas os elementos 

naturais da paisagem e reflete apenas o momento 

presente.  
 

 

QUESTÃO 07   
 

A respeito do conceito de região, avalie as 

proposições a seguir: 
 

I. Uma região pode ser criada com a finalidade de 

realizar estudos sobre as características gerais de um 

território, assim como para entender determinados 

aspectos do espaço.  

II. A região resulta de uma elaboração racional e 

intencional do ser humano. Tem a finalidade de 

facilitar a análise, a gestão e a compreensão de uma 

determinada área e dos elementos que a compõem.  

III.  Em geral, a região pode ser entendida como 

uma área que foi dividida obedecendo-se a um 

critério específico. 

IV. Algumas regiões surgem de forma natural e são 

estabelecidas sem que seja necessária a especificação 

de um critério que as defina ou classifique. Elas são 

chamadas de regiões naturais.  
 

Estão corretas as alternativas:  
 

(A)   II e III.  

(B)   II, III e IV.  

(C)   I, II e III.  

(D)   Todas as alternativas. 

(E)   I, II e IV. 
 
Disponível em: http://gg.gg/p2dgc Acesso em: 15 abr. 2021.  

 

http://gg.gg/p2dgc
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QUESTÃO 08  

  

(IFRS/2018) De acordo com o Atlas 

Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2018): 

 

“A Região Metropolitana de Porto Alegre – 

RMPA é a área mais densamente povoada do Rio 

Grande do Sul, concentrando mais de 4 milhões de 

habitantes - 37,7% da população total do estado. 

Dela fazem parte 9 dos 18 municípios do RS com 

mais de 100 mil habitantes. A densidade 

demográfica média da região é de 389,7 hab/km².” 

 
Disponível em: http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br. Acesso em: 13 

mar. 2018. (adaptado). 
 

 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito 

de região. 

 

(A) Unidade espacial homogênea em vários 

aspectos, que podem ser naturais, históricos, sociais 

e econômicos, podendo também ser considerada 

resultado do processo desigual da produção do 

espaço. 

(B) Porção do território visível e material, que 

retrata as sociedades que a construíram, sendo um 

conjunto de formas naturais e artificiais. 

(C) Apropriação de uma parcela do espaço por uma 

comunidade ou um Estado. 

(D) Local de interação entre os elementos naturais 

e a sociedade, que varia de acordo com o modo de 

produção e as relações socioeconômicas vigentes. 

(E) Espaço com o qual os indivíduos têm vínculo 

afetivo, onde se encontram as referências pessoais e 

os sistemas de valores, que levam a formas diversas 

de construção da paisagem e do espaço geográfico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09  

 

(UEPB/20080) “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 acima citado, é 

correto afirmar: 

 

(A) Espaço e paisagem se diferenciam porque o 

espaço é uma produção social, enquanto que 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 10  

 

   (UECE/2019) A ciência geográfica costuma estudar 

 

(A) a diferenciação de áreas com base no uso 

avançado de geotecnologia. 

(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) Mapas de diversos tipos para localizar os 

diferentes fenômenos que acontecem na superfície 

terrestre 
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GABARITO  

 

Questão 01 – C 

Questão 02 – A 

Questão 03 – B 

Questão 04 – B 

Questão 05 – B 

Questão 06 – B 

Questão 07 – C 

Questão 08 – A 

Questão 09 – B  

Questão 10 – A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


