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1. A Geografia. 1.1. Conceituação e evolução. 1.2. As diversas áreas da Geografia. 1.3. O objeto de 

estudo da Geografia. 1.4. A aplicação dos conhecimentos geográficos.  

2. A Terra no Espaço. 2.1. Dimensões, movimentos principais e suas conseqüências geográficas. 

2.2. As coordenadas geográficas e os sistemas de projeção cartográfica. 

3. A Atmosfera Terrestre. 3.1. Conceito, estrutura, composição e importância geográfica da 

atmosfera terrestre. 3.2. Elementos e fatores climáticos. 3.3. Os diversos tipos de clima do planeta. 

3.4. Alterações climáticas globais e as ações antrópicas. 

4. A Dinâmica da Litosfera. 4.1 As principais características da crosta terrestre e da litosfera. 4.2. A 

estrutura interna da Terra e a dinâmica das placas litosféricas. 4.3 A gênese e a evolução do relevo 

terrestre. 4.4. Os principais tipos de relevo. 4.5 As ações antrópicas e a aceleração dos processos 

erosivos e deposicionais. 4.6. As rochas e os solos: tipos, características e uso. 

5. A Dinâmica da Hidrosfera. 5.1. As características e os movimentos principais das águas 

oceânicas. 5.2. Os diversos tipos de mares. 5.3. Os principais atributos de uma bacia hidrográfica. 

5.4. O desenvolvimento, o manejo e o uso dos recursos hídricos. 5.5. Problemas ambientais das 

áreas litorâneas e fluviais.  

 

6. Os Grandes Biomas do Planeta. 6.1. Os fatores responsáveis pela distribuição da vegetação sobre 

a superfície terrestre. 6.2 As relações entre clima, solo e cobertura vegetal. 6.3. As principais 

formações vegetais do planeta. 6.4. Os impactos ambientais dos desmatamentos. 

7. A População do Mundo. 7.1. A estrutura e a dinâmica da população. 7.2. As principais teorias 

demográficas. 7.3. A Distribuição da população. 7.4. O crescimento da população e os seus 

impactos ambientais. 7.5. Os fatores demográficos e o desenvolvimento sustentável. 

8. O Ambiente Rural-Agrícola. 8.1. A agricultura comercial e de subsistência no mundo tropical. 

8.2. A agricultura moderna nos países desenvolvidos. 8.3. A Pecuária. 8.4. Os impactos ambientais 

das atividades agrícolas. 

9. A Industrialização e o Meio Ambiente. 9.1. Os fatores da localização industrial. 9.2 As principais 

áreas industriais do mundo. 9.3. A atividade industrial e o meio ambiente. 

10. Os Principais Aspectos Físico-geográficos e Geoeconômicos da América Anglo-Saxônica, da 

América Latina, da Eurásia e da África. 10.1. As principais organizações econômicas 

internacionais.  
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11. A Organização do Espaço Geográfico Brasileiro. 11.1. Os fundamentos geológicos e 

geomorfológicos. 11.2. A dinâmica atmosférica e os diversos tipos climáticos. 11.3. As principais 

bacias hidrográficas: características e utilização. 11.4. Os principais domínios morfoclimáticos e 

fitogeográficos. 11.5. A dinâmica populacional e a urbanização. 11.6. As fontes de energia. 11.7. A 

agropecuária, a estrutura fundiária e os conflitos agrários. 11.8. O Brasil e a mundialização do 

capitalismo. 11.9. As atividades comerciais. 11.10. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil. 11.11. Os Poderes da Nação. .11.12. As grandes regiões do Brasil: 

aspectos físico-geográficos e geoeconômicos. 11.13. O trópico semi-árido brasileiro: aspectos 

ambientais e socioeconômicos.  

12. As principais  características geográficas  do Estado de Pernambuco. 

 


