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Ciência geográfi ca; O espaço – 
Revolução Técnico-Científi caMódulo 1

Atividades para sala

01  B

 A evolução da tecnologia vem proporcionando para a 
sociedade grandes avanços nas mais diversas áreas, pos-
sibilitando a superação de obstáculos que antes pareciam 
insuperáveis. A utilização do conhecimento e da técnica 
tem possibilitado a criação de vários equipamentos que 
permitem vencer as limitações físicas do ser humano. 

02  E
 A ideia de lugar é muito abrangente, pois faz parte tanto 

do senso comum quanto do conhecimento científi co. Na 
Geografi a, o termo lugar já foi empregado de muitas 
formas, pois cada corrente de pensamento geográfi co o 
defi ne de um modo distinto.

 Nesse sentido, a Geografi a Humanista foi a primeira ver-
tente da Geografi a a fazer uso da palavra lugar como um 
conceito científi co. De fato, esse foi um dos conceitos 
fundamentais para os propósitos dessa corrente, interes-
sada em pesquisar as relações subjetivas do homem com 
o espaço e o ambiente. Os geógrafos humanistas desta-
cam a importância de estudar o cotidiano como forma de 
compreender os valores e atitudes que as pessoas elabo-
ram a respeito do espaço e do ambiente em que vivem. O 
conceito de lugar é apropriado para esse tipo de pesquisa 
por dizer respeito aos espaços vivenciados pelas pessoas 
em suas atividades cotidianas de trabalho, lazer, estudo, 
convivência familiar etc. Por esse motivo, a Geografi a 
Humanista defi ne lugar como uma forma de experiência 
humana, “um tipo especial de vivência do espaço“.

03  E

 A cidade do Rio de Janeiro revela as disparidades de uma 
cidade com grande patrimônio cultural, arquitetônico, 
simbólico em contraste com a apropriação desarmô-
nica da paisagem ao longo do processo de utilização do 
espaço. A paisagem do Rio de Janeiro evidencia a diver-
sidade sociocultural que termina por originar uma paisa-
gem urbana única, gerada por uma relação singular entre 
a sociedade e a natureza.

04  C

 As transformações espaciais ocorridas em Dubai resultam 
da integração entre ciência, tecnologia e produção. As 
descobertas científi cas são transformadas em inovações 
tecnológicas e incorporadas quase que imediatamente ao 
processo produtivo, modifi cando paisagens para atender 
às necessidades impostas pelo consumo.

05  A

 Para os geógrafos da corrente da Geografi a Humanística, 
a análise das mudanças espaciais não se prende apenas 
aos fatores físicos e sociais que incidem sobre a produção 
da paisagem humana, mas inclui também a percepção, a 
conduta e o sentimento das pessoas em relação às paisa-
gens e lugares.

06  D

 No samba-enredo “Os sertões”, o compositor Edeor de 
Paula se inspira na obra homônima do escritor Euclides da 
Cunha para exaltar o sertanejo forte que supera a miséria 
imposta pela terra seca na qual mal se pode cultivar.

 A letra do samba mostra a difi culdade de o morador do Sertão 
nordestino superar as limitações impostas pelas condições 
naturais, seguindo o conceito do determinismo ambiental.

07  A

 O conhecimento das técnicas alterou de modo profundo 
as relações entre a sociedade e a natureza ao possibilitar 
uma maior exploração dos recursos naturais, provocando, 
entre outros impactos, a contaminação dos mananciais e 
do solo por uso de agrotóxicos e fertilizantes. Com a evo-
lução das técnicas de produção, o ser humano degradou 
espaços naturais, acentuou a desarmonia na vida social e, 
de certa forma, difi cultou a renovação da natureza.

08  C

a) (F) A introdução de tecnologia não foi capaz de equili-
brar o desenvolvimento econômico entre o campo 
e a cidade.

b) (F) A tecnifi cação do espaço geográfi co pretende inte-
grar gradativamente o espaço industrial ao espaço 
rural-agrário.

c) (V) O desenvolvimento científi co e tecnológico cria uma 
infraestrutura que gera novas integrações socioes-
paciais entre o campo e a cidade.

d) (F) A produtividade do campo está subordinada às 
inovações tecnológicas das unidades industriais.

e) (F) A cadeia produtiva da indústria produz transforma-
ções nas atividades rurais subordinando o campo à 
cidade.

09  E

 Nas últimas décadas do século XX, o desenvolvimento 
 técnico-científi co aprofundou o processo de automatiza-
ção da produção dentro das indústrias, forçando um cres-
cimento do desemprego estrutural, com cortes nas vagas 
de trabalho, substituídas devido à robotização industrial, 
contando-se também com uma fl exibilização produtiva, em 
que as partes do processo foram distribuídas pelo planeta.
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Atividades propostas

01  C

a) (F) Na representação do espaço, a Geografia se utiliza 
dos diversos elementos da cartografia (símbolos, 
escalas, projeções etc.).

b) (F) A estrutura espacial revela as diferentes formas de 
produção do espaço, constituindo a essência do 
pensamento geográfico.

c) (V) Um dos objetivos do estudo da Geografia é justi-
ficar a organização do espaço como resultado das 
modificações impostas pela ação antrópica sobre a 
natureza.

d) (F) O estudo geográfico não se contenta com a sim-
ples descrição ou memorização dos acidentes geo-
gráficos. Dessa forma, a Geografia se caracteriza 
como uma ciência analítica, que busca ir além dos 
aspectos superficiais que compõem o espaço.

e) (F) A simples observação da paisagem não permite 
à Geografia caracterizar o espaço e identificar os 
mecanismos que promovem as alterações impostas 
pelo homem.

02  D

 O espaço geográfico é objeto de estudo da Geografia, 
tratando-se da natureza transformada pelas ações huma-
nas ao longo do tempo. São estabelecidas diferentes cate-
gorias básicas para o estudo da ciência geográfica. Nesse 
sentido, a concepção do espaço envolve a compreensão 
de outros conceitos, como lugar (espaço de apropriação 
afetiva de um determinado indivíduo), território (espaço 
delimitado, no qual se estabelece uma relação de poder), 
região (espaço com delimitação e características seme-
lhantes ou circunstâncias especiais) e paisagem (categoria 
solicitada na questão, é uma porção do espaço que man-
tém uma forte relação com o visual e com o que pode ser 
imediatamente percebido).

03  B

 O espaço geográfico é produto da ação humana, é a 
materialização do modo de produção e do sistema socio-
econômico ao qual se encontra submetido, não ocorrendo 
de maneira uniforme. A Geografia é uma ciência social e 
explica a produção do espaço em razão da participação 
antrópica. A alternativa B está correta ao justificar a produ-
ção do espaço a partir das transformações impostas pelo 
trabalho humano.

04  D

 Da canção “Asa branca”, pode-se extrair o sentimento de 
afetividade ao mostrar o choro do nordestino que revela 
o interesse de “vortá pro meu sertão”, para o seu lugar, 
indicando o sentimento de pertencimento e de identidade 
com sua região, castigada pela estiagem prolongada. A 
região geográfica abrange uma paisagem na qual se 
entrelaçam componentes humanos e naturais.

05  B

 A Geografia, assim como várias outras ciências, utiliza-se 
de categorias para basear os seus estudos. Além do espaço 
geográfico, principal objetivo de análise da Geografia, 
existem quatro principais conceitos: território, região, pai-
sagem e lugar. No poema “Província”, de Cecília Meireles, 
pode-se extrair o conceito de paisagem, quando é des-
crito aquilo que a vista alcança (morros, caminhos), e lugar, 
espaço da afetividade e do cotidiano.

06  C

 Território é uma determinada porção da superfície terres-
tre que é apropriada e ocupada por um grupo humano. 
Quando se define território, deve-se privilegiar a reflexão 
sobre o poder referenciado ao controle e à gestão do 
espaço.

07  B

 Para Vidal de La Blache, o principal organizador da escola 
possibilista, as relações entre o ser humano e a natureza 
eram bastante complexas. A natureza foi considerada 
como fornecedora de possibilidades para que fosse modi-
ficada: o ser humano é o principal agente geográfico. 
La Blache definiu o objeto da Geografia como a relação 
homem-natureza, na perspectiva da paisagem. Colocou 
aquele homem como um ser ativo, que sofre a influência 
do meio, porém, que atua sobre ele, transformando-o de 
acordo com suas necessidades. Também chegou à conclu-
são de que as necessidades humanas são condicionadas 
pela natureza e que o homem transforma a matéria natu-
ral, cria formas sobre a superfície terrestre: para Vidal, é aí 
que começa a “obra geográfica do homem“.

08  B

 A Nova Geografia ou Geografia Quantitativa é uma corrente 
de pensamento dentro da Ciência Geográfica que surgiu 
na segunda metade do século XX, tendo como pilares a 
necessidade da exatidão, apoiando-se em estatísticas, 
rigorosas formas de coleta de dados e a experiência vivida 
(empirismo). A Nova Geografia foi utilizada como instru-
mento de poder do Estado, com a manipulação de dados 
estatísticos.

09  C

 Friedrich Ratzel foi um importante pensador alemão e 
um dos precursores da Geografia. Ficou conhecido como 
defensor do Determinismo Geográfico, corrente funda-
mentada nas teorias evolucionistas de Charles Darwin, 
acreditando que o homem é produto do meio, adaptan-
do-se às realidades dos diferentes espaços.

 Já o Possibilismo, de Paul Vidal de La Blache, surgiu como 
resposta ao Determinismo de Ratzel, defendendo a ideia 
de que poderia haver influências recíprocas entre o ser 
humano e a natureza.
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10  B

 A Geografia Crítica é uma geografia questionadora e 
investigativa, que não se contenta apenas em descrever 
os fatos: ela busca justificar a produção e a organização 
do espaço em que se materializam os interesses e as desi-
gualdades sociais. A Geografia Crítica explica as transfor-
mações espaciais impulsionadas pelo avanço científico e 
tecnológico inerente à expansão do capitalismo. Essa cor-
rente revolucionou o pensamento geográfico que se fun-
damentou nas ideias marxistas.

11  E

 O texto relata a influência determinante que os elemen-
tos naturais da paisagem amazônica exercem nas relações 
sociais, assim, o desenvolvimento social estaria condicionado 
aos fatores de influência natural, ou seja, o homem é escravo 
da natureza. A escola clássica que defende esses pressupos-
tos, influenciada diretamente pelas ideias do biólogo Charles 
Darwin, é a Geografia Determinista de Ratzel.

12  E

 A questão envolve a análise das condições de pobreza e 
desigualdade social no Semiárido nordestino diante das 
concepções do pensamento geográfico.

a) (F) Para o Determinismo Geográfico, os rigores climá-
ticos do semiárido, definido por regime de chuvas 
torrenciais, concentradas no espaço e no tempo, 
sujeito a longos períodos de estiagem, são fatores 
determinantes para indicadores sociais.

b) (F) Para a Geografia Cultural, a racionalidade humana 
permite a criação e a produção do espaço humano.

c) (F) Para o Possibilismo, os rigores do clima não deter-
minam a pobreza do semiárido, e sim a inter-relação 
das ações humanas sobre a natureza.

d) (F) Para a Geografia Crítica, o desequilíbrio social e o 
subdesenvolvimento do Semiárido resultam do pro-
cesso de ocupação, portanto, deve ser explicado a 
partir do materialismo histórico.

e) (V) Para a Geografia Quantitativa ou Estatística, a aná-
lise dos indicadores socioeconômicos, representada 
por métodos matemáticos, orienta os programas de 
combate à seca.

13   A

 As mudanças tecnológicas impostas pelo sistema produ-
tivo e os mecanismos modernos de comunicação estrei-
tam a fronteira que separa o espaço do trabalho e o 
tempo dedicado ao descanso diário, implicando o prolon-
gamento da jornada de trabalho é proporcionando uma 
maior exploração da mão de obra.

14  A

 Na agricultura, o desenvolvimento tecnológico aplicado à 
produção de insumos (fertilizantes, agrotóxicos, melhora-
mento genético etc.) favoreceu o aumento da produção e 
da produtividade principalmente de culturas voltadas para 
atender ao mercado internacional. Isso acarreta na expan-
são da fronteira agrícola sem proporcionar uma redistribui-
ção de terra e riqueza, intensificando a pobreza e a miséria.

15  A

 O mundo do trabalho contemporâneo é marcado por 
uma intensa mecanização e por uma crescente robotiza-
ção, fruto da revolução técnico-científica-informacional 
 (Terceira Revolução Industrial). O progresso, entretanto, 
gera o aumento do  desemprego estrutural, no qual o ser 
humano é substituído pela máquina. Dessa forma, o pro-
gresso é visto de forma pessimista pelos trabalhadores.

16  A

 Com a revolução técnico-científica-informacional, houve 
uma maior integração mundial em razão dos meios de 
comunicação e, em especial, da internet, que constitui um 
sistema democrático de informações e relações entre os 
grupos. O texto critica a socialização mundial via internet, 
que acaba por isolar o indivíduo, acarretando problemas 
interpessoais e, em contrapartida, ampliando as relações 
virtuais.

17  E

 O desenvolvimento da energia elétrica na segunda metade 
do século XIX, por meio da Segunda Revolução Industrial, 
proporcionou a ampliação da jornada de trabalho, permi-
tindo o aumento da mais-valia e a maior concentração de 
capital.

18  D

a) (F) O período técnico-científico-informacional caracte-
riza-se pelo crescimento das transações comerciais, 
que intensificam os fluxos de mercadorias.

b) (F) A revolução da ciência e da tecnologia não é deter-
minada pela concentração demográfica. 

c) (F) A utilização da ciência e da tecnologia alcança cada 
vez mais o meio rural.

d) (V) Para Milton Santos, o espaço geográfico é globali-
zante, representando a totalidade, portanto, não é 
fragmentado.

e) (F) O período técnico-científico-informacional estrei-
tou fronteiras, reproduzindo a relação local-global.


