
 

 

Tarefa 7 professora Larissa 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 Leia o texto do seu livro didático – páginas 12 a 15. 
 Leia os esquemas que fizemos em sala de aula e estão registrados no seu caderno. 
 
01. Qual a importância de se estudar Geografia? 
 
02. Quando você pensa em uma viagem, logo imagina os lugares e as pessoas que vai conhecer. No entanto, 

você já parou para pensar na relação que existe entre determinado lugar e as pessoas que vivem nele? 
Pense em uma viagem que você já fez e descreva as relações entre o lugar e as pessoas que lá vivem. 

 
03. Explique o que é espaço natural. 
 
04. Explique o que é espaço geográfico. 
 
05. Apresente os elementos que compõem o espaço geográfico. 
 
06. Explique o que é paisagem. 
 
07. Apresente os tipos possíveis de paisagem. 
 
08. Explique o que é sociedade. 
 
09. Você acha que hoje, existem mais espaços naturais ou geográficos? Justifique sua resposta. 
 
10. Explique porque é correto afirmar que a Antártida é considerada espaço natural, mesmo existindo 

construções no continente. 
 
11. Por que os indígenas mantinham o espaço brasileiro como natural? 
 
12. Descreva a forma de organização dos povos indígenas no espaço natural. 
 
13. Explique como os colonizadores portugueses iniciaram a construção do espaço geográfico do Brasil. 
 
14. Como você entende que o espaço geográfico está sempre em construção? 
 
15. Observe as imagens: 

 
 
As imagens retratam o “antes e depois” de Goiânia. Mais precisamente, de uma visão a partir da Praça 
Cívica. Descreva a construção do espaço geográfico da capital goiana, a partir das imagens. 

 
16. Explique o que é “fauna”. 
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17. Defina cultura. 
 
18. Explique “agrotóxico”.  
 
19. Observe a imagem: 

 

 
A imagem retrata uma paisagem natural. Por que é correto afirmar isso? 

 
20. Por que é correto afirmar que no processo de construção dos espaços geográficos os seres humanos 

provocam impactos na natureza? 
 
GABARITO: 
 
01. O estudo da Geografia é importante para o entendimento das relações entre o mundo e as pessoas. 
 
02. Resposta pessoal. 
 
03. Espaço natural é o espaço que não foi modificado pelas ações humanas. 
 
04. Espaço geográfico é o espaço natural modificado pelas ações humanas. 
 
05. O espaço geográfico é formado pela paisagem e pela sociedade. 
 
06. Paisagem é tudo o que se vê na superfície terrestre.  
 
07. As paisagens podem ser naturais, construídas ou a mistura das duas. 
 
08. Sociedade é o conjunto de pessoas, somos nós, que modificamos o espaço geográfico. 
 
09. Resposta esperada: predomínio de espaços construídos. 
 
10. Na Antártida, a presença humana ocorre apenas para pesquisas científicas e não há mudanças 

significativas no espaço natural, pois não há o desenvolvimento de atividades econômicas. 
 
11. A forma que os povos indígenas se organizam no espaço geográfico não é agressiva em relação às 

paisagens naturais. Eles retiram da natureza apenas o essencial para sua sobrevivência. 
 
12. Os povos indígenas vivem da caça, pesca e coleta de ervas e frutos. Não causam grandes modificações no 

espaço natural. 
 
13. Os colonizadores portugueses iniciaram as modificações no espaço natural do Brasil buscando elementos 

que pudessem ser comercializados. Exploraram a natureza em busca de lucro. 
 
14. Resposta esperada – O espaço está em constante mudança porque os seres humanos estão trabalhando o 

tempo todo para modifica-lo. 
 
15. Resposta esperada – As modificações são nítidas e variadas. Percebe-se que a paisagem da cidade foi 

bastante alterada: mais prédios, carros e pessoas. 
 
16. Conjunto dos seres vivos que compõem a diversidade animal de uma região. 
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17. Conjunto de costumes, conhecimentos e valores sociais, políticos e religiosos que distinguem um grupo 
social. 

 
18. Produto usado no combate e no controle de pragas agrícolas. 
 
19. Percebe-se que a paisagem não apresenta elementos construídos pelos seres humanos, portanto, trata-se 

de uma paisagem totalmente natural. 
 
20. Os seres humanos, muitas vezes, provocam impactos negativos na natureza. Poluição das águas, poluição 

atmosférica e a derrubada de vegetações são exemplos.  
 
 
 
 
 
 
 


