
Lista de exercícios 
Espaço Geográfico, outros conceitos básicos e Meio Geográfico 

 
1. (Ufmg 2007) Analise este gráfico: 

 

1. A partir dessa análise e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, CITE e EXPLIQUE duas razões que 

justificam a elevada taxa de modificação dos sistemas naturais do Planeta verificada a partir de 1900. 

2. Leia esta afirmativa: 

"A alteração antrópica dos sistemas naturais do Planeta, iniciada com o surgimento da espécie humana, vem sendo 

responsável pela produção do espaço geográfico." 

Você concorda, ou não, com essa afirmativa?  

  
2. (Unesp 2019) Aquilo que hoje chamamos “globalização” esteve na mira da classe capitalista o tempo todo. 
Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio humano universal ou um 
produto específico das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito com certeza é que a 
conquista do espaço e do tempo, assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito tempo tem um 
papel central na psique coletiva das sociedades capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, repulsas 
e movimentos políticos de oposição, [...] ainda prevalece a crença de que a conquista do espaço e do tempo, bem 
como da natureza (incluindo até mesmo a natureza humana), está de algum modo a nosso alcance. 
(David Harvey. O enigma do capital, 2011.) 

a) Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na globalização. 
b) Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização.   
  
3. (Uepg 2021) Sobre o conceito de paisagem, assinale o que for correto.  
01) Uma paisagem pode ser cultural, aquela com influência humana, ou pode ser natural.    
02) Paisagem é definida como o espaço com relações de posse ou poder.    
04) As paisagens podem ser percebidas usando os sentidos humanos, como visão e audição.    
08) O trânsito e construções em áreas urbanas não podem ser consideradas paisagem.    
  
4. (Uepg 2019) Sobre conceitos e categorias fundamentais da Geografia, assinale o que for correto.   
01) O conceito de paisagem está relacionado apenas a elementos da natureza, sem qualquer relação com elementos 

culturais ou humanos.     
02) A área que possui relações de posse ou poder com leis ou regras pode ser considerada um território.     
04) O espaço geográfico está relacionado com a transformação em um local que o ser humano faz com o seu 

trabalho.     
08) Pode ser considerado região todo espaço que possui alguma característica em comum com outro. A cidade de 

Ponta Grossa, no Paraná, não faz parte de nenhuma região no Brasil.    
  
5. (Integrado - Medicina 2022) O conceito de lugar na Geografia tomou inúmeras interpretações, porém, sempre 
recebendo adjetivos como solidariedade, dimensão onde as ações cotidianas acontecem e lugar da existência. 
Entretanto, algumas correntes da Geografia defendem que no mundo globalizado o lugar não se encontra mais 
apenas em sua realidade. De acordo com tal afirmativa, é correto afirmar que   
a) no processo de globalização, o conceito de lugar passa a ser entendido como sinônimo de espaço geográfico 

marcado por uma totalidade mundial homogênea que subtrai as particularidades dos lugares, modificando por 
completo o modo de vida local.    



b) com as transformações do espaço geográfico, ocasionadas pela humanidade e suas novas técnicas, surge uma 
nova natureza marcada pela presença, cada vez mais acentuada, dos objetos artificiais e das rivalidades culturais 
dentro dos lugares.     

c) a mundialização ocasionou naturalmente uma delimitação espacial dos lugares que se fortaleceram a partir da 
criação de redes de cooperação interna que, por sua vez, tem proporcionado a sustentabilidade dos lugares, 
impedindo a interferência da globalização.    

d) o lugar que, no contexto da globalização também pode ser compreendido como o conceito de paisagem, é 
composto tanto pelas formas geográficas do passado que transformam o espaço geográfico quanto pelas formas 
do presente.    

e) com a globalização, os lugares passaram a apresentar, tanto características próprias daquela localidade, quanto 
características globais, uma vez que manifestam referências produzidas historicamente e referências globais 
transportadas pela mundialização de um mesmo modo de vida.    

  
6. (Uece 2015) Atente para o seguinte texto:  
Serra da Boa Esperança, esperança que encerra  
No coração do Brasil um punhado de terra  
No coração de quem vai, no coração de quem vem  
Serra da Boa Esperança meu último bem  
Parto levando saudades, saudades deixando  
Murchas caídas na serra lá perto de Deus  
Oh minha serra eis a hora do adeus vou-me embora 
Deixo a luz do olhar no teu olhar Adeus  
BABO, Lamartine 

O conceito de lugar foi utilizado durante muito tempo na geografia para expressar o sentido de localização de um 
determinado sítio. Atualmente, este conceito vai além da simples localização de fenômenos geográficos, expressando 
uma contextualização simbólica que compreende um conjunto de significados. Portanto, com base no texto acima e 
na perspectiva atual de lugar, pode-se afirmar corretamente que   
a) para o autor do texto, a serra representa uma dimensão da paisagem na qual o sentimento de posse está 

relacionado a sua perspectiva econômica.     
b) a simbologia representada pela serra é motivada por laços emocionais que foram construídos na dimensão do 

espaço vivido.     
c) a relação sujeito-lugar é percebida na perspectiva de uma relação simplesmente natural envolvendo apenas os 

elementos da natureza.     
d) a serra constitui-se enquanto aspecto morfológico como um espaço vazio de conteúdo, sem história, refletindo 

apenas uma porção da natureza desprovida de afetividade.     
  
7. (Unicamp 2000) "O meio geográfico em via de constituição (ou de reconstituição) tem uma substância científico-

tecnológico-informacional. Não é um meio natural, nem meio técnico. A ciência, a tecnologia e a informação estão na 

base mesma de todas as formas de utilização e funcionamento do espaço, da mesma forma que participam da criação 

de novos processos vitais e da produção de novas espécies (animais e vegetais). (...) Atualmente, apesar de uma 

difusão mais rápida e mais extensa do que nas épocas precedentes, AS NOVAS VARIÁVEIS NÃO SE DISTRIBUEM DE 

MANEIRA UNIFORME NA ESCALA DO PLANETA. A geografia assim recriada é, ainda, desigualitária." 
(SANTOS, Milton, "Técnica, Espaço e Tempo", p. 51, grifo nosso) 

a) Considerando que a ciência, a tecnologia e a informação estão na base do funcionamento do espaço, cite dois 

países que podem ser considerados centros hegemônicos da economia mundial. Justifique suas escolhas. 

b) Como a África subsaariana se situa em relação ao espaço geográfico mundializado? Qual a razão dessa situação?  

  
8. (Uerj 2007) 

UM MUNDO ONDE O TEMPO VOA 

No céu noturno de Memphis, nos Estados Unidos, as luzes dos aviões competem com as estrelas. São cargueiros. 

Entre 11 da noite e 3 da manhã, eles chegam em intervalos de 96 segundos. Uma média de 37 por hora. A razão do 

frenético movimento de aviões em Memphis é a sede da FedEx, a transportadora cuja competição com outras 

empresas fez da logística um termo vital no mundo dos negócios. A logística pode ser entendida como o conjunto de 

recursos e operações feitas para permitir o transporte de pessoas ou mercadorias com o menor custo e no menor 

tempo. 
(Adaptado de "Veja", 23/08/2006) 

As mudanças de caráter industrial e tecnológico decorrentes do avanço da globalização resultaram em novas formas 

de organização da produção e em novos produtos, para os quais o transporte aéreo tornou-se fundamental. 

Apresente uma mudança vinculada à Revolução Técnico-científico-informacional e uma relação existente entre essa 

mudança e o aumento do transporte de cargas por via aérea.  

 



 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 

1 - O deslocamento da economia rural para a economia industrial, com maior demanda por matérias-primas; o 

processo de urbanização crescente com formação de grandes centros urbanos, gerando formas variadas de poluição.  

2 - Sim, pois a dinâmica do espaço produzido segue as regras de suas respectivas épocas, sociedade e tecnologias 
disponíveis, modificando, portanto, esse espaço.   
 
Resposta da questão 2: 
a) Uma característica fundamental da globalização é a modernização dos transportes, telecomunicações e informática 

nas últimas décadas. A ampliação das infraestruturas permitiu a aceleração dos fluxos de mercadorias, capital 
financeiro e pessoas no espaço mundial. Percorre-se as mesmas distâncias com menos tempo, assim promoveu-se 
a “conquista do espaço e do tempo”. Estas conquistas significam que os agentes da globalização, a exemplo das 
empresas transnacionais, conseguiram ampliar seus lucros, uma vez que se acelera a produção, a circulação e o 
consumo com novos mercados consumidores. 

b) A aceleração da produção, circulação e consumo também aumenta a exploração dos recursos naturais. A 
mineração se intensificou em vários países causando danos ambientais como degradação dos biomas e do solo. No 
caso da produção de alimentos, muitas vezes a produção local está associada ao mercado global, a exemplo da 
produção de soja e carne em países como Brasil, responsável por grande parte do desmatamento na Amazônia e 
no Cerrado.   

 
Resposta da questão 3: 
01 + 04 = 05. 
Os itens corretos são [01] e [04], perfazendo 05 pontos. Estão incorretos os itens [02] (a paisagem é a aparência da 
parte do espaço apreensível pelos sentidos, é o que se vê no horizonte, sendo constituída por elementos naturais e 
antropogênicos; já o território é o espaço do exercício do poder, por vezes, político, mas também nas relações sociais) 
e [08] (os elementos antrópicos, artificiais ou produzidos pela sociedade integram a paisagem, atualmente, quase não 
existem paisagens totalmente naturais).   
 
Resposta da questão 4: 
02 + 04 = 06. 
Os itens corretos são [02] e [04], perfazendo [06] pontos. Os itens incorretos são: [01] (a paisagem é a aparência do 
espaço, trata-se do que vê no horizonte e é integrada por elementos naturais e socioeconômicos) e [08] (a região 
constitui um espaço com características particulares naturais e/ou antrópicas, a cidade de Ponta Grossa se insere na 
mesorregião Centro-Oriental do Paraná, que apresenta especificidades de base natural, demográfica como a 
colonização, e econômica; por sua vez, também se insere na Região Sul do Brasil).   
 
Resposta da questão 5: 
[E] 
A alternativa correta é [E], porque lugar é um espaço de pertencimento, contudo, com a globalização, o lugar passa a 
absorver características e referências trazidas pelo processo de mundialização e integração dos espaços. As 
alternativas incorretas são: [A], porque não ocorreu alteração do conceito, a despeito do processo de globalização em 
curso; [B], porque embora tenha ocorrido ampliação dos fixos e fluxos em um mundo globalizado, o conceito de lugar 
permanece o mesmo; [C], porque o lugar sofre influência da globalização; [D], porque lugar e paisagem são 
conceitos distintos.   
 
Resposta da questão 6: 
[B] 
O lugar é o espaço de vivência, espaço vivido ou espaço apropriado pela vida. Assim, é um conceito geográfico que 
depende muito da experiência pessoal, individual. Os lugares apresentam elementos geográficos, identidades e 
regras. Onde moramos, descansamos, estudamos ou trabalhamos.   
 
Resposta da questão 7: 

a) Nova ordem mundial - dois polos ou centros hegemônicos: EUA e Japão. Tecnologia e concentração de capital, 

controle da informação, telecomunicações e informática. Disputam mercados mundiais. 

b) Baixo nível de desenvolvimento econômico, infraestrutura precária, exclusão da economia global, conflitos étnico-
religiosos, processo de integração descontínuo, economia de subsistência com baixo poder aquisitivo.   
 
Resposta da questão 8: 

Uma dentre as mudanças e sua respectiva relação: 

- crescimento da produção e do consumo de produtos de alta tecnologia - alto valor desses produtos em relação ao 



seu pequeno volume 

- expansão do comércio eletrônico - compra de mercadorias a distância facilitada pelo comércio via Internet  

- fragmentação da produção industrial - crescimento das práticas de terceirização 

- sistema Just-in-Time - necessidade de precisão e confiabilidade na entrega de componentes terceirizados    


