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Formação do Espaço e Revoluções 
Industriais 
 
1. (ENEM-2012) Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de 

pertencimento; ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às 
comemorações. 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado). 
 
No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. 
Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão 

a) política de apropriação efetiva do espaço 
b) econômica de uso de recursos do espaço 
c) privada de limitação sobre a utilização do espaço 
d) natural de composição por elementos físicos do espaço 
e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço 

 
 
2. (UERJ-2012) 

 
Adaptado de FERREIRA, Marieta de M. e outros. História em curso: da Antiguidade à 

globalização. São Paulo: Editora do Brasil; Rio de Janeira: FGV, 2008. 
 
As ideias contidas no projeto político do nazismo buscavam solucionar os problemas enfrentados 
pela Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial. 
Uma dessas ideias, abordada no texto, está associada ao conceito de: 

a) xenofobia 
b) espaço vital 
c) purificação racial 
d) revanchismo militar 

 
 
3. A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma 

das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção 
industrial torna-se mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para 
alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de 
Janeiro: Record, 2002 (fragmento). 

 
Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no 
texto é: 
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a) Obsolescência dos portos 
b) Estatização de empresas 
c) Eliminação de incentivos fiscais 
d) Ampliação de políticas protecionistas 
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação 

 
 
4. (ENEM-2015) O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve 

momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma 
desaceleração do rítmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. 
BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração no crescimento populacional e novos 

arranjos regionais. Disponível em: www.sbsociologia.com.br. Acesso em: 12 dez. 2012 
(adaptado). 

 
Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o(a) 

a) carência de matérias-primas 
b) degradação da rede rodoviárias 
c) aumento do crescimento vegetativo 
d) centralização do poder político 
e) realocação da atividade industrial 
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