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1  Resposta pessoal. 

2  a) As principais interferências humanas no espaço geo-
gráfico relacionam-se à construção de moradias e 
indústrias, à urbanização irresponsável, ao desmata-
mento, à extração de recursos naturais, entre outras. 
Como consequências dessas ações, é possível citar 
a poluição de recursos hídricos, a redução significa-
tiva da cobertura vegetal, os desequilíbrios ecológi-
cos, a diminuição da qualidade do ar e o surgimento 
de fenômenos naturais mais intensos e frequentes, 
como os furacões.

 b) Entendendo os processos pelos quais passa a 
superfície da Terra, o ser humano é capaz de 
buscar soluções para determinados proble-
mas. Além de prever desastres naturais, como 
furacões e terremotos, o ser humano pode pro-
mover uma interação mais consciente e res-
ponsável com o meio ambiente e com seus seme-
lhantes, respeitando a diversidade étnica e cultural.

3  Resposta pessoal. Espera-se que sejam mencionadas 
formas responsáveis de uso, consumo, reutilização e 
destinação dos recursos naturais na organização das ati-
vidades humanas no espaço; da preservação de áreas 
de risco, como topos de morros, mangues e matas 
ciliares; do uso de fontes alternativas de energia etc.

Ler e descobrir

1  Na carta de Pero Vaz de Caminha, foram destacados 
o litoral (chamado de costa), o relevo e a vegetação, o 
solo (quando se fala da coloração das barreiras), e os 
recursos hídricos.

2  O interesse dos reis consistia, principalmente, em visua-
lizar as descrições feitas pelos navegadores e observar 
os indivíduos e suas formas de organização social, além 
de mensurar os recursos naturais.

3  Na paisagem representada por Debret, podem ser 
identificados os aspectos da vegetação, como árvores 
de grande porte e a mata densa, e os indígenas, subme-
tidos aos interesses dos conquistadores.

Capítulo 2 Espaço geográfico e transformação 
da paisagem

Construindo juntos

Atividade de pesquisa.

Agora é com você! – página 21

1  Foi por meio dessas técnicas que o ser humano passou 
a extrair matérias do meio natural. Com o passar do 
tempo, essas técnicas permitiram, inclusive, certo con-
trole da natureza.

2  As ferramentas e as técnicas desenvolvidas nesse 
momento permitiram, por exemplo, que os humanos 
começassem a dominar o cultivo de plantas e a criação 
de animais.

3  a) Os elementos naturais são as montanhas, as plantas 
e o lago. Os culturais são a estrada, as plantações, a 
criação de animais, os veículos e as construções.

 b) É possível perceber a redução da cobertura vegetal, 
a eliminação das plantações e da criação de animais 
e, por fim, o aumento do fluxo de veículos e das 
construções no ambiente.

 c) É possível citar o aumento da densidade de constru-
ções, a maior infraestrutura de transporte – com inclu-
são de ferrovia –, a alteração nas vias de rodagem e 
a implantação de árvores próximas da nova avenida.

 d) Resposta pessoal. Sugestão: o conjunto de trans-
formações ocorridos na paisagem: o solo, antes de 
terra, dá lugar à pavimentação; as áreas verdes dimi-
nuem para que prédios, rodovias e ferrovias sejam 
construídos etc. Todos esses aspectos são modifica-
dos pelo ser humano.

Agora é com você! – página 23

1  a) Na imagem 1, o instrumento usado é o trator, equi-
pamento moderno; na imagem 2, são as enxadas, 
instrumentos mais rudimentares.

 b) Área da imagem 1.
 c) Processo da imagem 2. O processo rústico, em com-

paração às tecnologias modernas como o trator, exige 
mais trabalhadores para fazer o mesmo trabalho.

 d) No processo de cultivo da imagem 1. Isso se deve 
à maior eficiência dos instrumentos utilizados e à 
extensão da propriedade empregada na produção 
agrícola.
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Explore seus conhecimentos

1  a) De 1891 a 2009, passaram-se 118 anos. Como seme-
lhança, pode-se citar que a avenida permanece larga, 
com fluxo de pessoas e meios de transporte típicos 
de cada época. Como diferenças, pode-se citar que o 
número de construções aumentou, e o de árvores dimi-
nuiu.

 b) Os elementos naturais predominam na imagem 1; os 
culturais (prédios, ruas, carros etc.), na imagem 2.

2  a) Espaço natural é aquele que ainda não sofreu inter-
ferência humana significativa. Espaço humanizado é 
aquele que foi alterado pelo trabalho humano (plan-
tações, cidades, áreas reflorestadas etc.).

 b) As paisagens são constituídas por elementos cultu-
rais, como construções e monumentos, e por ele-
mentos naturais, como formas do relevo (montanhas, 
chapadas, vales etc.), vegetação, recursos hídricos 
(rios, lagos, mares etc.), entre outros.

 c) A paisagem pode ser natural, se predominam os ele-
mentos naturais, ou cultural, se predominarem ele-
mentos transformados pelas pessoas.

3  ( X ) Toda a superfície da Terra pode ser considerada 
espaço geográfico.

 ( X ) As paisagens retratam porções do espaço geográ-
fico.

 ( X ) O espaço geográfico é histórico-social.
  •  O espaço geográfico é o espaço onde vive o ser 

humano, ou seja, a superfície da Terra. É o espaço 
onde ele obtém recursos para sua sobrevivência, 
transformando-o e imprimindo suas marcas nas pai-
sagens que o constituem, sendo, assim, um espaço 
histórico-social.

4  Ambas as fotografias apresentam imagens humaniza-
das. No entanto, a 2 evidencia muito mais construções 
(com foco no aumento de prédio e alargamento da via). 
As mudanças ocorreram em 18 anos, de 1998 a 2016.

5  a) No local, ocorreram diversas mudanças: construção 
de cidades, estradas e infraestrutura para transmis-
são de energia; houve a erosão de encostas; inclusão 
de equipamentos de lazer; entre outras.

 b) As mudanças foram promovidas pela ação humana, 
motivadas, provavelmente, pelo crescimento popu-
lacional, crescimento econômico, expansão de ativi-
dades ligadas ao turismo etc.

6  a) Resposta pessoal. É possível citar que há árvores e 
arbustos, por exemplo.

 b) Resposta pessoal. Se a resposta for positiva, pode-se 
comentar que a modificação retirou árvores, alargou 
a rua, melhorou/piorou o trânsito etc.

7  É no campo onde são produzidos os alimentos e as 
matérias-primas que irão abastecer as cidades. No 
entanto, a cidade, além de consumir o que é produzido 
no campo, fornece insumos para ele.

8  A

 Esses instrumentos eram usados para a caça de animais. 
Aproveita-se para ressaltar a importância dessa inven-
ção também enquanto artefato para garantir a segu-
rança da espécie humana.

9  C 

 O agente modificador da paisagem foi o vulcão. O 
texto, além de se referir ao vulcão, comenta as conse-
quências da sua erupção, como as cinzas e as rochas 
vulcânicas que foram despejadas em vias.

10  Espaço geográfico. O espaço geográfico pode ser 
modificado pelo homem, ao longo da história, seja por 
organização social, tecnológica ou econômica.

11  B 

 I é verdadeira, pois as primeiras cidades surgiram pró-
ximo a rios, como Nilo, Tigre e Indo. II está correta, 
pois atividades comerciais são realizadas em cidades. A 
incoerência da III é o fato de que o desenvolvimento 
industrial gerou mudanças significativas no espaço 
urbano a nível mundial.
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