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Conceitos da Geografia

1- Letra D
O conceito de lugar articula-se a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico, ou seja, o lugar é o espaço
apropriado ou percebido pelas relações humanas. A subjetividade envolvida na construção desse conceito carrega características de
afetividade e pertencimento.
2- letra B.
A Geografia Humana preocupa-se em conceber como as atividades humanas (industrialização, transportes, economia, cultura, etc.)
atuam no e sobre o espaço geográfico, agente e produto dessas dinâmicas. Portanto, trata-se de uma ciência da compreensão entre o
homem e o seu espaço.
3 – Letra B
Quando o texto menciona a possibilidade de serviços serem prestados de qualquer lugar do mundo para outro, remonta à maior fluidez
das práticas sociais, sobretudo no campo econômico. Um exemplo disso é a expansão das empresas multinacionais ou globais, que se
instalaram ao longo das últimas décadas em países subdesenvolvidos e de industrialização tardia.
4 – Letra D
Essas novas formas de uso e ocupação do espaço geográfico foram originadas pelo avanço do transporte e das telecomunicações,
proporcionando as empresas transnacionais se dispersarem ao longo do globo. As cidades nas quais atuavam as sedes dessas empresas
passaram à controlar a dinâmica político-econômica mundial, impactando e sendo impactadas pelo processo de internacionalização da
economia.
5 –Letra E
No ano de 2012, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser considerada pela UNESCO Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural.
Essa relação entre a cidade carioca e a paisagem é marcada pela relação entre a sociedade e a natureza estabelecida no sítio da cidade,
ou seja, uma integração entre sua população e o local de moradia e transito dessas pessoas.
E - relação sociedade-natureza de caráter singular.
6 – Letra E
Cada indivíduo constrói sua visão subjetiva do espaço ao criar um sentimento de pertencimento a partir de tudo aquilo que é visto,
sentido e interpretado, tanto nas relações com o lugar, mas também com as pessoas que interagem com o indivíduo neste espaço.
7 – Letra D
Nos grandes centros do Brasil, é visível o desordenamento territorial a partir das favelas, que ocupam áreas de risco, de não interesse
imobiliário, como as encostas de morros e margens de rios. São áreas privadas de infra estrutura básica, nas quais ocorrem problemas
como desmoronamentos e enchentes que atingem a população local.
8 - Letra E
O termo território comumente designa uma determinada porção do espaço delimitada por uma relação de posse, soberania ou poder. É
estabelecido por meio de fronteiras, que nem sempre são visíveis ou muito bem definidas, pois a conformação de um território
obedece a uma relação hierárquica de poder.
9 – Letra B
O Brasil, por apresentar um território continental, ou seja, de grande extensão, necessita de que os diferentes meios de transportes
sejam conectados (modais) – diminuindo os gastos de transporte de mercadorias pelas empresas, reduzindo o tempo de deslocamento
das partes interiores até o litoral para a exportação e aos grandes centros urbanos.
B - grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte.
10 – Letra D
Entre as imagens aplicadas na questão, podemos observar o emprego de tecnologia em condições climáticas reversas na figura
referente à Arábia Saudita, já que este país está localizado numa zona árida, necessitando de avanços tecnológicos como a irrigação
por aspersão no cultivo agrícola.

