
Questões 3º ANO  – Geografia – Zéca  
 
1. ANTES DOS PORTUGUESES, SP TEVE FLORESTA TROPICAL, CERRADO E 
MINI-PANTANAL  
Morro onde a capital paulista surgiu tinha “uma das melhores vistas” do país; a BBC 
Brasil elaborou um mapa inédito da flora paulistana original marcada pela diversidade 
de biomas  
 
Antes dos portugueses, quem caminhasse alguns quilômetros pelo território da atual 
cidade de São Paulo poderia cruzar florestas tropicais com bromélias, orquídeas e 
árvores de até 45 metros de altura, campos cerrados com espécies de troncos grossos 
e galhos retorcidos, araucárias e arbustos típicos da região Sul e várzeas de rios que 
lembravam o Pantanal.  
A extraordinária variedade da flora nativa atraía para a região um conjunto igualmente 
diverso de animais, entre os quais onças-pintadas, tucanos-de-bico-verde, micos-leões-
pretos e veados-catingueiros.  
A BBC Brasil produziu um mapa inédito [buscando] recriar a paisagem contemplada [na 
época da] fundação da cidade.  
Daquele morro, na confluência dos rios Tamanduateí e Anhangabaú, tinha-se "uma das 
melhores vistas do Brasil".  
 
Entre as causas da transformação da paisagem da área contemplada no texto, é 
CORRETO incluirmos   
a) o efeito estufa, fenômeno originado das transformações ocorridas a partir da 

Revolução Industrial.     
b) as mudanças paleoclimáticas ocorridas nos últimos séculos, dificultando a adaptação 

de diversas espécies.     
c) o processo de pediplanação, responsável pelo soterramento das formações vegetais 

de pequeno porte.     
d) a degradação do solo, provocada pelo uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes 

químicos.     
e) as mudanças climáticas, produto de ações predatórias e do desmatamento ao longo 

do processo histórico.     
  
2. “A paisagem é a aparência da realidade geográfica, aquilo que a nossa percepção 
auditiva, olfativa, tátil e, principalmente, visual capta. Embora as paisagens materializem 
relações sociais, econômicas e políticas travadas entre grupos humanos, elas nem 
sempre são percebidas. Desvendá-las requer observação, percepção e pesquisa, 
sendo esse o caminho para que o espaço produzido pelo homem seja apreendido em 
sua essência.”  
 
(MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio. Geografia Geral e do Brasil – Espaço 
Geográfico e Globalização. São Paulo: Editora Scipione - 3ª Ed, Vol. 1, 2016.)  
 
 
Diante da perspectiva abordada no texto, é incorreto afirmar-se que   
a) os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo.     
b) a paisagem expressa a história das práticas sociais, naturais e culturais.     
c) as paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar.     
d) a construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens.     
e) a paisagem é uma representação do espaço, mas não é espaço, portanto, exibe as 

formas, mas esconde a essência de sua produção.     
  
3. 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) 1, 3, 2, 4.     
  
4. Relacione, corretamente, as correntes do pensamento geográfico às suas devidas 
características, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 
Coluna I  
1. Geografia Cultural e Humanista 
2. Geografia da Crítica Radical 
3. Geografia Tradicional 
4. Geografia Quantitativa 
 
Coluna II 
(     ) Em sua concepção dos estudos da paisagem, da região e do meio, privilegia a 

oposição entre o determinismo e o possibilismo. 
(     ) Prioriza as representações de ordem simbólica que estruturam uma atitude e uma 

concepção dadas em relação a um espaço de referência. 
(     ) Destacou a clareza, a simplicidade, a generalidade e a exatidão como principais 

condições de análise do espaço, fazendo uso da estrutura lógica para desenvolver 
o trabalho científico em Geografia. 

(     ) Conclui que o espaço tem um papel tão ativo quanto os outros elementos das 
esferas de reprodução social, fazendo parte da dialética que o funda. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 3, 4, 1, 2.    
b) 2, 3, 4, 1.    
c) 1, 4, 2, 3.    
d) 3, 1, 4, 2.  
e) 4, 3, 2, 1.   
  
5. Leia o texto a seguir. 
 
Todos os espaços são geográficos porque determinados pelo movimento da sociedade, 
da produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos 



superficiais e de fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento unitário, um 
mosaico de relações, de formas, funções e sentidos. 
SANTOS, M. Metamorfose do Espaço habitado: Fundamentos teóricos e metodológicos 
da Geografia. São Paulo: EDUSP, 2008, p.67. 
 
 
O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da Geografia e, a partir dele, 
conceitos e categorias de análises compõem a relação sociedade-natureza. 
 
Com bases nesses conhecimentos, associe a coluna da esquerda com a coluna da 
direita. 
 

(I) Paisagem (A) Caracteriza-se pela valorização das relações de 
afetividade desenvolvidas pelos indivíduos em relação 
ao ambiente, sendo o resultado de significados 
construídos pela experiência, com referenciais afetivos 
desenvolvidos ao longo da vida. 

(II) Lugar (B) Compreende tudo aquilo que nós vemos, o que nossa 
visão alcança: trata-se do domínio do visível, aquilo que 
a vista abarca. Forma-se não apenas de volumes, mas 
também de cores, movimentos, odores, sons etc. 

(III) Território (C) Sistema integrado de fluxos que se constitui por pontos 
de acesso, arcos de transmissão e nós ou polos de 
bifurcação, definindo-se pelo grau de acesso que eles 
oferecem, além de exibirem aspectos materiais, embora 
seu conteúdo seja imaterial. 

(IV) Região (D) Liga-se à formação econômica e social de uma nação, 
sendo produto do processo de apropriação e domínio 
social, cotidianamente, inscrevendo-se num campo de 
poder, de relações socioespaciais, nas quais a natureza 
exterior do homem está presente de diferentes maneiras. 

(V) Rede (E) É uma porção do espaço delimitada a partir do 
agrupamento de aspectos, em certa medida, 
homogêneos, seja por um critério físico-natural, 
socioeconômico, cultural, entre outros, que resulta em 
uma diferenciação de área. 

 
Assinale a alternativa que contém a associação correta.  
a) I-A, II-B, III-C, IV-E, V-D.    
b) I-A, II-D, III-C, IV-B, V-E.    
c) I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C.    
d) I-B, II-D, III-A, IV-C, V-E.    
e) I-E, II-A, III-B, IV-C, V-D.    
  
6. 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. Ver a Terra. São Paulo: Perspectiva, 2006. p. 71. 
 



 
O conceito geográfico referido pelo texto é  
a) lugar.    
b) território.    
c) espaço.    
d) escala.    
e) paisagem.    
 
 
 


