
 

                    Atividades de GEOGRAFIA a distância – Professor: Rinaldo – Data: 
03/06/2020                                                                                            

Instruções:                                                                                                                                                                           
-  Responder no caderno de geografia as questões abertas ( 6, 7, 12, 13, 14 e 15 ). 
Coloque atividade de Geografia a distância dia 03/06/2020. Não precisa copiar as 
perguntas.                                                                       

-  As questões editadas de relacionar colunas, preencher coluna e múltipla escolha 
pode ser respondidas no próprio campo. ( 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ) 

 TEMA: O ESPAÇO GEOGRÁFICO  -  (Leia e respondas as questões de 1 a 
6) 

Espaço Geográfico 
O espaço geográfico é o espaço construído através da transformação do mesmo pelo 
homem. É um conjunto de lugares, com diferentes naturezas, que passaram por 
diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações políticas, 
sociais, culturais e econômicas. 

Território - Porção do espaço delimitada e definida pelas relações de poder. Através de 
relações de poder, são criadas fronteiras entre países, regiões, estados, etc. 
Região - É uma porção da superfície terrestre que apresenta certa homogeneidade 
(semelhança) em relação a aspectos naturais, culturais, econômicos ou políticos, que a 
diferencia das demais partes do espaço. 
Paisagem - É tudo aquilo que nossa visão alcança em determinado momento. Porém, 
ela não é formada somente pelos objetos concretos e estáticos, dela faz parte também 
os fluxos de pessoas, informações e mercadorias, além dos aspectos imateriais, como 
sons, odores e texturas que podem ser percebidos pelo observador. Todos os trechos 
da superfície terrestre, habitadas ou não, modificadas ou não, constituem paisagens. 
a) Paisagem natural: É qualquer tipo de ambiente que não sofreu influência humana 
ou sofreu poucas alterações, mantendo preservados todos os elementos e 
características típicas da natureza. As paisagens naturais ainda podem representar os 
espaços considerados inóspitos, onde se torna difícil a manutenção da vida humana, 
como em desertos e áreas glaciais, por exemplo. 

b) Paisagem cultural: são aquelas onde a interferência dos seres humanos no 
ambiente é notável. 

Lugar - É a parte ou porção do espaço em que vivemos. O lugar é onde as pessoas 
moram, estudam, trabalham, consomem, ou seja, realizam as atividades cotidianas. É 
no lugar que as pessoas desenvolvem o sentimento de pertencimento a determinado 
grupo social, já que se trata de espaços familiares, de vivência e de experiência.                             

 

 



Questões 

 

1) Relacione as colunas: 

(A)Território    (B)Região      (C)Paisagem natural      (D)Paisagem cultural      (E)Lugar      
(F)Paisagem 

(    )Jardim dos Comerciários       (    )Centro de Belo Horizonte     (    )Minas Gerais       

(   )Desertos e montanhas           (    )Nordeste brasileiro                (    )Reconhecida 
através dos 5 sentidos 

2) Relacione as colunas identificando:       (1) Paisagem Natural        (2) Paisagem 
Cultural 

(      ) Parque criado no espaço de uma cidade       (      ) Reserva ambiental em área 
rural                                        

(      ) Hotel fazenda reservado para o turismo        (      ) Floresta equatorial não 
ocupada pelo homem 

3) Assinale, a seguir, a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço 
geográfico: 

(    ) Compreende a superfície natural onde habitam os seres vivos terrestres. 

(    ) Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o 
relevo e a vegetação. 

(    ) É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e 
suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. 

(    ) É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente 
imediatamente próximo. 

 

4) Preencha as lacunas do texto a seguir sobre a Geografia com as respectivas 
palavras-chave:  

Homem – Lugar – Paisagem – Identidade – Espaço – Terra – Natureza 

A Geografia é uma ciência que possui o ____________ como objeto de seu estudo. 
Este espaço é fruto da  

inter-relação entre homem e _______________. A ______________ é a forma e a 
função do espaço que  

vemos e percebemos num determinado momento. Atualmente não existem lugares da 
superfície da  



______________ que o ________________ não tenha explorado. Todos vivemos em 
um determinado  

_____________, onde há a possibilidade de existir as relações sociais. Cada um 
desses lugares é  

formado pela ______________ das pessoas que vivem naquele espaço, interagindo e 
se relacionando  

para que a vida possa acontecer. 

5) Leia o texto a seguir: 

Texto I - “Esta categoria pode ser definida como o espaço percebido, ou seja, uma 
determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão 
humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma 
determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça 
ou a própria casa.” 

Texto II -Categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é 
comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com 
uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço 
geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. 

Texto III – Categoria quando natural é indispensável para a proteção do meio ambiente. 
Mas a humanização de alguns espaços também não pode ser facilmente dispensada, 
uma vez que muitas construções visam o bem-estar e propiciam melhores condições 
para os seus habitantes. 

Assinale a alternativa identificando a que categoria geográfica refere-se a 
definição dos textos acima:  

Texto  I       (     )paisagem     (     )território     (     )lugar                                                                                                   
Texto  II      (     )paisagem     (     )território     (     )lugar                                                                                                           
Texto  III     (     )paisagem     (     )território     (     )lugar         

 

6) Descreva a paisagem do seu bairro. Não deixe de observar também os apectos 
culturais, econômicos (comércio, transporte e prestação de serviço), nível social, 
naturais e relações de amizade, trabalho etc. Verifique a transformação do espaço 
pelo homem. 

 

 

 

 

 



TEMA: DESIGUALDADE, POBREZA E PRECONCEITO 

Assista o videoclipe da música Minha Alma (A paz que eu não quero) de O 
Rappa e depois responda as questões de 7 a 15 

7) Dê um outro título para a música 

 

8) "As grades do condomínio / São prá trazer proteção / Mas também trazem a dúvida 
/ Se é você que tá nessa prisão" - da música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" 
de Marcelo Yuka - O Rappa" 

O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da letra da música é:  

(    ) ausência de policiamento nas ruas;                      (    )  a falta de segurança; 

(    ) o isolamento das pessoas;                                    (    ) a carência de 
relacionamentos afetivos 

 

9) De acordo com a música assinala a única alternativa CORRETA 

(    ) a canção critica uma "paz sem voz", na qual a sociedade é pacificada pela 
repressão violenta da parcela da população considerada potencialmente perigosa, 
gerando uma sensação de falsa segurança. 

(    ) a música expressa uma defesa incondicional da paz, valor positivo expresso por 
uma sociedade em que não há conflitos, portanto não há criminalidade. 

(    ) na música, paz, sossego, segurança e liberdade são sinônimos, e podem ser 
obtidos mediante a construção de muros e cercas para defender as moradias. 

(    ) a música acena para um cenário ideal de paz, obtido pela eliminação das 
imagens violentas veiculadas pelos meios de comunicação. 

 
10) “A minha alma está armada E apontada para a cara do Sossego Pois paz sem voz 
Não é paz é medo" A palavra “sossego", no texto, apresenta um valor:  

(    ) positivo               (    ) negativo               (   )indiferente            (     ) de tranquilidade  

 

11) Sobre os problemas sociais nas cidades do Brasil, assinale com um (X) a única 
afirmativa ERRADA. 

(   ) A questão da violência nas cidades tem ampliado a sensação de insegurança e a 
descrença nos serviços de segurança pública. Noticiários relatam assassinatos, 
assaltos, sequestros, agressões e outros tipos de violência diariamente;                                                                                                                                                                                



(   ) A violência urbana no Brasil se encontra restrita as gangues juvenis que atuam nas 
áreas urbanas pela ausência de políticas públicas voltadas para a orientação social da 
juventude. 

(   ) A deficiência no planejamento e execução de políticas públicas no espaço urbano 
são alguns dos principais responsáveis pela gênese e perpetuação dos problemas 
sociais nas cidades brasileiras;                                                                                                                                                   

(    ) A desigualdade social provoca o agravamento dos problemas sociais. Uma 
distribuição de renda mais igualitária contribuiria para a diminuição dos problemas de 
saúde, moradia, educação e segurança nos espaços urbanos brasileiros.                                                                                       

12) De acordo com a análise da charge,  por que as pessoas enxergam o mundo de 
forma diferente? 

 

 

13) Qual problema social está abordando a charge? 

 

 



 

14) Analise a charge e responda. Em sua opinião o Brasil é um país racista? Justifique 
sua resposta. 

 

15) O que o personagem da charge quis dizer?

 


