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Questão 1 
 
“O tratamento dos aspectos físicos do planeta ou, como querem alguns, do quadro natural, não 
faz da geografia e nem da geografia física uma ciência natural, biológica ou da terra; ela é, acima 
de tudo, uma ciência do espaço e é aí que encontramos sua característica fundamental. 
Enquanto divisão geral das ciências, ela se encontra indubitavelmente entre as ciências humanas 
e é ali o seu lugar correto, haja vista possuir como objetivo primeiro o estudo do jogo de 
influências entre sociedade e natureza na organização do espaço.”   (MENDONÇA, Francisco. 
Geografia Física: Ciência Humana? Ed. Contexto, 1989) 
 
Após a leitura do texto, pode-se afirmar que o autor: 
 
a) considera que a Geografia, por ser uma ciência do espaço, não mantém relações com as 
ciências naturais, que se dedicam ao estudo da estruturação natural das paisagens. 
b) defende que a Geografia é uma ciência humana, mas, mesmo assim, não pode ser 
considerada uma ciência social porque também estuda a estruturação do quadro natural. 
c) só considera como análise geográfica a interpretação das interferências do quadro natural 
sobre a produção do espaço geográfico. 
d) defende que o objetivo central da ciência geográfica é a análise da produção do espaço a 
partir das relações entre a sociedade e o meio natural.              
e) concorda com o fato de que a Geografia é apenas uma disciplina e não uma ciência natural, 
biológica ou da Terra. 
 
Questão 2 
 
"Nos últimos anos, a ciência geográfica tem passado por grandes mudanças conceituais e 
metodológicas. Esse processo evolutivo, hoje, já nos fornece a idéia de que a Geografia, busca a 
partir das relações entre os homens e destes com a natureza no decorrer dos tempos, a 
explicação da organização do espaço." 
 
Com relação a introdução à Geografia, seus métodos, concepções, princípios e evolução, analise 
as frases abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas 
 
(  ) O espaço geográfico nada mais é do que a paisagem em sua totalidade – a configuração 
territorial - , acrescida da sociedade 
(  ) O princípio da causalidade é a própria lei de causa e efeito, característica de todas as ciências. 
O princípio da causalidade foi defendido, em Geografia, por Humboldt. 
(  ) Frederick Ratzel, defendeu o possibilíssimo geográfico. 
(  ) O determinismo é um princípio radical e fatalista, empregado eventualmente em algumas 
situações, porém, não sempre e nem em todas. 
(  )  Estudar geograficamente o mundo é essencialmente investigar a dinâmica social que está 
por trás das paisagens ou formas espaciais. 
 
 
A sequência, de cima para baixo, é: 



 
 

 
a) F, V, V, V, V. 
b) V, F, F, V, F. 
c) V, V, F, V, V.               
d) F, F, V, F, F. 
e) F, V, F, V, F 
 
Questão 3 
 
O paradigma da corrente do pensamento geográfico em que seus defensores afirmam que as 
condições naturais, especialmente as climáticas, como a variação da temperatura ao longo das 
estações do ano, determina o comportamento humano, interferindo na sua capacidade de 
progredir é: 
 
a) Nova Geografia. 
b) Método Regional. 
c) Possibilismo Geográfico. 
d) Geografia Crítica. 
e) Determinismo Geográfico.                
 
 
Questão 4 
 
Para o geógrafo Milton Santos paisagem é “o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não 
é formada apenas por volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons (…). A 
dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos sentidos.” (Metamorfose 
do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1996, p.61-62). Considerando essa afirmação, analise 
as sentenças a seguir: 
I. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções das edificações, 
da organização dos sistemas de produção e de tecnologias empregadas. 
II. Apenas os elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico, visível 
através das paisagens. 
III. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções dos espaços construídos, as relações e 
as estruturas econômicas, sociais e políticas, estamos tratando do espaço geográfico e não 
apenas das paisagens. 
IV. As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os 
aspectos visíveis da cultura das sociedades. 
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 
a) I e II 
b) II e III 
c) II e IV 
d) I, II e IV 
e) I, III e IV              
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Questão 5 
 
A imagem a seguir é a representação em curva de nível de parte da superfície terrestre. 
 

 
Crédito: http://mundogeo.com/wp-content/uploads/2000/portugues/infogeo/61/pag43-1.gif 
Acesso em: 04 jun. 2014. 
O relevo representado possui 
 

a) uma escarpa na sua porção mais oriental. 
b) uma planície na parte central. 
c) um pico na sua porção setentrional. 
d) um planalto no extremo ocidental. 
e) um vale alinhado no sentido Norte-Sul.             

 
 
Questão 6 
 
Em um mapa com escala de 1: 70.000.000, foi traçada uma rota de navegação aérea entre dois 
pontos, A e B. O ponto A, está a 45° oeste de Greenwich, enquanto o ponto B, a 75° oeste de 
Greenwich. Entre os pontos A e B, a rota de navegação media, no mapa, 20 mm. Sabendo-se que 
um avião partiu de A para B, às 14h, no dia 7 de novembro, em um voo de 2 horas, está correto 
afirmar que a distância percorrida e o horário local de chegada foram, respectivamente, 
  
a) 14.000 km e às 16h. 
b) 140 km e às 10h. 
c) 1.400 km e às 14h.                 
d) 1.400 km e às 16h. 
e) 140 km e às 16h. 
 
 

 

 

 



 
 

Questão 7 

No texto publicado na revista Veja, em 12 de abril de 2010, intitulado “Senso de observação”, o 
administrador Stephen Kanitz propõe:  
 
Vamos começar uma vida nova, de início virando esses nossos mapas para cima, para o Cruzeiro 
do Sul. Vamos criar nossos referenciais, nossos pontos de apoio, nossas formas de ver o mundo. 
Essa é a única forma de criar uma nação. Vamos finalmente descobrir o Brasil, mas, desta vez, 
com nossos próprios olhos.  
 
Kanitz ilustra sua proposta criando a seguinte representação cartográfica:  
 

 
 
Sabe-se que os mapas constituem uma linguagem simbólica do espaço geográfico e revelam as 
intenções de quem os cria. Assim sendo, a partir do fragmento do texto e da ilustração, entende-
se que a representação cartográfica criada por Stephen Kanitz:  
 
a) deforma, bastante, o tamanho do nosso país, enfraquecendo sua expressão política em 
relação às demais áreas do Hemisfério Sul.  
b) não é adequada, pois situa nosso país de cabeça para baixo, contrariando as normas de 
correção cartográfica.  
c) valoriza o papel geopolítico do Brasil, colocando-o no centro do globo terrestre, com a 
América do Sul.              
d) afasta o Brasil da América do Norte e da Europa, nossos parceiros incondicionais em acordos 
políticos e econômicos.  
e) iguala a América do Sul, territorialmente, à África e à Ásia, desvalorizando sua força 
estratégica nas políticas globais. 


