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GEOGRAFIA: A SOCIEDADE E A NATUREZA 

 
1. Observe as paisagens abaixo e preencha o que se pede: 
 

a)  
         Esta paisagem é: natural (       )  antrópica ou modificada (       ) 
         Quais são os aspectos naturais da paisagem? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
         Existem aspectos antrópicos na paisagem acima? Quais? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

b)  
Esta paisagem é: natural (       )  antrópica ou modificada (       ) 
Quais são os aspectos naturais da paisagem? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
        Quais são os aspectos antrópicos da paisagem acima? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

2-    Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
       a)     O ser humano sempre buscou compreender as características do lugar onde vive, explorando o meio natural 
e transformando-o, principalmente, para sua sobrevivência. (     ) 
       b)    A Pré-História, ou Idade da Pedra, corresponde ao período após à escrita e é usualmente dividida em dois 
períodos. (      ) 



       c)     No século XVIII surgiu a atividade industrial, na qual as fábricas trouxeram mudanças jamais vistas. Esse 
evento ficou conhecido na história como Revolução Industrial. (      ) 
 
3-   Relacione os seguintes conceitos: 
      a)       Paisagem 
      b)       Espaço Geográfico 
      c)        Lugar 
      d)       Território 
 
     Uma determinada porção do Espaço Geográfico, com limite demarcado, que o separa e o individualiza.  (      ) 
     Soma das sucessivas transformações observadas ao longo da história. Ou seja, esse espaço é uma construção dos 
seres humanos por meio do trabalho. (      ) 
     É tudo aquilo que vemos, o que a nossa visão alcança. (      ) 
     É cada um dos espaços onde vivemos cotidianamente, como a moradia ou a escola, e onde realizamos as mais 
variadas atividades, como estudar, brincar, comer, entre outras. (      )   
 
4-   Assinale a opção incorreta em relação as características do espaço geográfico: 
a) O espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos, por meio de seu trabalho ao longo da 
história. 
b) O espaço geográfico é formado por elementos naturais e também humanos onde vivemos e interagimos com a 
paisagem. 
c) Para entendermos o espaço geográfico faz-se necessário compreender a sociedade que o criou e continua a 
transformá-lo ao longo do tempo. 
d) Espaço geográfico é que predominam os aspectos originais ou naturais da natureza. 
 
 

 
 
 

 
 
 


