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GEOGRAFIA 

 

Capítulo 10 – Produção, circulação e consumo  

 

• A produção começa na transformação de matérias-primas. Essa transformação gera produtos 

diversos. 

 

•No processo de fabricação de um produto é necessário o trabalho humano ou a utilização de 

máquinas.  

 

• Para que as pessoas tenham acesso aos produtos depois de prontos, é necessário que eles 

sejam distribuídos nos pontos de vendas. São utilizados os meios de transporte 

como caminhões, trens e navios, além de rodovias, ferrovias e portos. 

 

• Consumidores: São pessoas que buscam por produtos que atendam as suas necessidades. 

 

• Desigualdade social: Algumas pessoas possuem recursos financeiros para consumir o que 

precisam, mas milhares de outras, não. 

 

• Consumismo: Quando uma pessoa adquire algo por impulso, sem levar em conta se o que está 

comprando é mesmo necessário para ela. 

 

•As pessoas empregadas recebem salários e, desse modo, podem consumir produtos e contratar 

serviços. 
 

trabalho → produção → comercialização → consumo 
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Capítulo 11 – Natureza e meio ambiente no Brasil 

 

• O relevo: É o conjunto de diferentes formas da superfície terrestre e por suas alturas em relação 

ao nível do mar. 

 

Principais formas de relevo no Brasil 

 

→ Planaltos: São unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões de altitudes 

elevadas.  

→Planícies: É um tipo de superfície totalmente plana. 

→ Depressões: São formas de relevo rebaixadas que se formaram a partir de um longo processo 

de erosão. Geralmente apresentam inclinações e localizam-se entre planícies e planaltos. 

 

 

• Rios com potencial hidrelétrico: São aqueles que estão localizados em áreas de planalto. Essas 

águas podem ser aproveitadas para a geração de energia elétrica. 

 

• Rios que atravessam planícies: Podem ser utilizados para transportar pessoas e mercadorias. 

 

• Clima: É o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em 

um determinado local. 

 

 

• Vegetação: A vegetação natural é determinada por fatores como solo, relevo e, principalmente, 

clima.  
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Impactos causados pelas ações humanas ao meio ambiente 

 

O ser humano interfere constantemente nas paisagens naturais: 

 

→ Alteração do curso dos rios;  

→ Desmatamento da vegetação (construção de cidades); 

→ Poluição do ar (gases de veículos automotores); 

→ Poluição dos rios, mares e oceanos (dejetos industriais). 

 

• Unidades de Conservação (UC): São áreas naturais espalhadas por todo o território nacional e 

protegidas por lei. 

 

• Unidades de Proteção Integral: São áreas em que é proibido consumir e coletar os recursos 

naturais. 

 

• Unidades de Uso Sustentável: São áreas em que os recursos naturais são explorados de forma 

controlada. 
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Capítulo 12 – As transformações no campo e na cidade  

 

• Por volta de 1950, muitas mudanças ocorreram no Brasil, devido a um processo acelerado de 

industrialização. Com a instalação de indústrias nas cidades, surgiram novas profissões e 

oportunidades de trabalho. Houve também o aumento da quantidade e da diversidade de 

produtos para consumo e uso das pessoas.  

 

• As construções existentes em um município podem fazer parte da memória de muitas pessoas. 

Os caminhos que percorremos no dia a dia são parte de nossa vida e também de nossa 

memória. As transformações realizadas na paisagem podem dificultar a formação e a 

preservação da memória de cada indivíduo. 

 

 

 

 

 

 


