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Capítulo 2 Espaço geográfico e transformação 
da paisagem

1  A

 A paisagem da Terra está relacionada tanto a fato-
res naturais quanto a fatores humanos. Esses fato-
res humanos, embora possuam funções específicas, 
podem mudar com a evolução da sociedade. Com isso, 
pode-se dizer que o espaço geográfico é construído e 
se modifica em função de intervenções antrópicas, logo, 
em tempo histórico, e não geológico.

2  Meios de comunicação (internet, televisão, jornais, foto-
grafias etc.), imagens de satélites, entre outros.

3  Espaço geográfico é o resultado da interação entre o 
ser humano e a natureza. Os espaços naturais, por sua 
vez, são apropriados de diferentes formas, conside-
rando os povos e o momento histórico em que a inter-
venção ocorre. Além disso, a ocupação e a utilização 
desses espaços são caracterizadas por traços culturais, 
sociais, econômicos e políticos de determinada socie-
dade, que modifica esse espaço por meio do trabalho 
e das tecnologias.

4  A construção do espaço geográfico ocorre quando uma 
sociedade se estabelece em um local e, com o passar 
do tempo, interfere nele. As interferências antrópicas, 
somadas às intempéries do tempo, mudam o meio ao 
redor dessa sociedade. Essas intervenções, por sua vez, 
estão sujeitas às necessidades sociais, econômicas, polí-
ticas etc. e dependem da tecnologia disponível.

5  a)  Fenômenos atmosféricos, como chuva, neve, vento, 
geadas, crescimento da vegetação, além de eventos 
mais intensos, como terremotos e tornados. 

 b) Pode-se citar vulcanismo, terremotos, maremotos, 
tempestades, tsunamis etc.

6  Ação antrópica. Embora a área tenha sido alagada, isso só 
ocorreu devido a ações empreendidas pelo ser humano.

7  Sim, pois as construções humanas estão relacionadas 
com seu modo de ser, sua cultura e a forma como se 
ligam à natureza. Como a constituição de um lugar está 
relacionada a diversos sentimentos, essas intervenções 
refletem os valores dessas pessoas materializados na 
paisagem.

8  A

 O termo tsunami é inadequado porque dá a impres-
são de que se trata de um evento com causas naturais, 
quando, de fato, foi provocado pela ação humana.


