
 

Página 1 de 5 
 

Aula Ao Vivo [11.07.2013] – GEOGRAFIA  
Tema: Migrações  Prof. Mauricio Martins 

 
  
1. (Unicamp 2013)  A foto A mostra famílias de colonos imigrantes alemães que participaram do povoamento do 
Paraná e a foto B mostra colonos italianos na cidade de Caxias do Sul (RS). 
 

 
 
A primeira grande política regional executada pelo nascente Estado nacional brasileiro foi a colonização dirigida na 
Região Sul do Brasil. 
 
a) Identifique os objetivos do governo brasileiro quando formulou a política de povoamento da Região Sul com 

populações imigrantes, especialmente europeus. 
b) Aponte duas características que predominaram no tipo de povoamento empreendido pela colonização dirigida 

na Região Sul, uma referente ao regime de propriedade da terra adotado e uma referente às formas de cultivo 
da terra.  

 
   
2. (Enem 2000)  Os fluxos migratórios humanos, representados nos mapas abaixo, mais do que um deslocamento 
espacial podem significar uma mudança de condição social. 

 
Analisando-se os mapas, pode-se afirmar que essa mudança ocorreu com  
a) trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para São Paulo nas década de 50 e de 60, transformando-se 

em operários do setor industrial.    
b) agricultores sulistas, que migraram para o centro-oeste na década de 60, transformando-se em empresários da 

mineração.    
c) trabalhadores rurais nordestinos, que migração para a Amazônia na década de 60, transformando-se em 

grandes proprietários de terras.    
d) moradores das periferias das grandes cidades, que migraram para o interior do país na década de 70 atraídos 

pelas oportunidades de emprego nas reservas extrativistas.    
e) pequenos proprietários rurais nordestinos que, na década de 70, migraram para São Paulo para trabalhar como 

boias-frias na colheita de café.    
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3. (Unicamp 2013)  A tabela abaixo traz informações sobre a percentagem de pessoas que residem fora de seu 
Estado de origem, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001/2007 do IBGE. 
 
Pessoas residentes não naturais da Unidade da Federação de residência (em %) 
 

Regiões 2001 2003 2005 2007 
Centro-Oeste 37,4 36,3 36,5 35,2 
Norte 22,8 23,1 23,1 22,5 
Nordeste 7,5 7,8 7,9 7,5 
Sul 12,1 12,2 12,2 12,2 
Sudeste 18,9 18,7 18,6 17,8 

 
Com base nas informações da tabela sobre a dinâmica migratória da população brasileira, é possível afirmar que:  
a) Os Estados da região Nordeste do Brasil apresentaram, no período, a menor percentagem de população 

nascida em outras Unidades da Federação. Isso ocorre porque os Estados dessa região sempre apresentaram 
uma elevada taxa de imigração de sua população para outras unidades da federação.    

b) Os Estados da região Centro-Oeste apresentaram, no período, a maior percentagem de pessoas residentes 
oriundas de outras Unidades da Federação. Isso ocorre porque esses Estados receberam, nas últimas 
décadas, elevados fluxos migratórios de população brasileira para a ocupação da fronteira agrícola. 

c) Nos Estados da região Sudeste houve um decréscimo da percentagem de pessoas residentes nascidas em 
outras Unidades da Federação. Isso ocorre porque todos os Estados dessa região sempre tiveram importantes 
fluxos emigratórios de população direcionados para a ocupação de outras regiões do país.    

d) Os Estados da região Sul têm o segundo menor índice de pessoas residentes não naturais dessas Unidades da 
Federação. Isso ocorre porque esses Estados, historicamente, apresentam baixos fluxos emigratórios de sua 
população com destino a outras unidades da federação.    

 
 
4. (Fuvest 2013)  Observe os gráficos. 
 

 
 
Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  
a) Em função de políticas de reforma agrária levadas a cabo no Norte do país, durante as últimas décadas, a 

população rural da região superou, timidamente, sua população urbana.    
b) O aumento significativo da população urbana do Sudeste, a partir da década de 1950, decorreu do 

desenvolvimento expressivo do setor de serviços em pequenas cidades da região.    
c) O avanço do agronegócio no Centro-Oeste, a partir da década de 1970, fixou a população no meio rural, 

fazendo com que esta superasse a população urbana na região, a partir desse período.    
d) Em função da migração de retorno de nordestinos, antes radicados no chamado Centro-Sul, a população 

urbana do Nordeste superou a população rural, a partir da década de 1970.    
e) A maior industrialização na região Sul, a partir dos anos 1970, contribuiu para um maior crescimento de sua 

população urbana, a partir desse período, acompanhado do decréscimo da população rural.    
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5. (Uespi 2012)  Examine atentamente o gráfico a seguir. 
 

 
 
Com base nesse gráfico, é correto afirmar que: 
 
1. nas décadas de 1970 e 1980, do século passado, a maior parte da população economicamente ativa exercia 

atividades remuneradas no setor Secundário da economia. 
2. antes da década de 1960, a população brasileira era dominantemente rural; esse quadro modifica-se 

sensivelmente de 1970 em diante. 
3. de 1965 até 2000, a população total permaneceu estável, enquanto a população rural atravessava um 

crescimento considerável, refletindo, assim, um nítido processo de urbanização do país. 
4. as migrações internas da população diminuem consideravelmente a partir de 1965, em face das políticas 

proibitivas adotadas pelo regime de exceção instalado em 1964. 
 
Está(ão) correta(s) apenas:  
a) 1    
b) 2    
c) 1 e 4    
d) 3 e 4    
e) 2 e 3    
 
 
6. (Uerj 2009)    Pé na estrada, de novo 
 
Assim, conversinha mole e a criançada que se multiplica. "Eu não vou para São Paulo", anuncia Ari Félix, 12. Mas 
o irmão dele foi. "Difícil ficar" é a frase mais repetida. Safras perdidas, falta de emprego, família crescendo. A 
soma faz os homens alternarem: seis meses lá, seis meses cá. Acostumada às despedidas, Vila São Sebastião 
sabe a rotina: abraços, apertos de mão e adeusinhos frenéticos que, no caso deles, sempre querem dizer "até 
logo". 
 ARIADNE ARAÚJO. Adaptado de "O Povo" (Fortaleza), 24/07/2001 
 
O movimento populacional descrito na reportagem é classificado especificamente como:  
a)  uniforme    
b)  pendular    
c)  compulsório    
d)  de transumância    
 
7. (Ufg 2010)  Os dados dos últimos censos demográficos do Brasil indicam aumento da migração urbano-urbano 
e da pendular. Com base nesta afirmação, 
 
a) apresente dois fatores que explicam a relevância atual da migração urbano-urbano;  
b) explique uma causa para o aumento atual da migração pendular.  
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8. (Ufrn 2013)  As migrações internacionais são fluxos de populações que se deslocam dos países de origem para 
fixar residência em outros países. A história das migrações internacionais pode ser dividida em duas fases 
distintas: de 1830 a 1939 e de 1945 a 2005.  
Observe o mapa seguir. 
 

 
 
a) De acordo com o mapa, explique a diferença da dinâmica dos fluxos migratórios em relação à Europa, 

considerando os períodos em que ocorreram.  
b) Explique, do ponto de vista econômico, por que o imigrante, na Europa, tem enfrentado problemas de 

discriminação.  
 
9.  
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a) Indique quais foram os principais focos de atração de imigrantes no mundo no final do século XX. 
b) Descreva dois dos principais fluxos indicados no mapa.  
 
 
10. (Espcex (Aman) 2013)  Com relação à demografia e suas migrações internacionais no final do século XX e no 
início do século XXI, assinale a única alternativa correta.  
a) A população estrangeira em países desenvolvidos diminuiu na década de 1990 em função da estagnação 

econômica e das políticas migratórias adotadas por esses países.    
b) Há uma tendência de as migrações de africanos para a Europa terem como origem uma antiga colônia e como 

destino o país que a dominou. Isso explica o fato de mais de 90% dos argelinos que vivem na Europa residirem 
na Alemanha.    

c) Os Estados Unidos compõem o maior polo de atração de migrantes no Mundo. Em função disso, é o país que 
possui o maior percentual de imigrantes, que compõem mais de 50% de sua população total.    

d) Está ocorrendo uma maior feminização do processo migratório. Em 2005, as mulheres já representavam quase 
a metade dos migrantes internacionais.    

e) A maioria dos migrantes internacionais reside de forma ilegal no exterior. Esses clandestinos representavam 
mais de 180 milhões de pessoas em todo o Mundo no ano de 2000, segundo a ONU.    

 
 
11. (Enem 2011)  As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, 
expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. 
Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais 
ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para 
sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo 
civilizações totalmente diversas. 
 
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 
 
A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e 
econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma 
política migratória atual dos países desenvolvidos são  
a) a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração.    
b) a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes.    
c) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes.    
d) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados.    
e) a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais.    
 
 
12. (Fgvrj 2013)  De acordo com o jornal argelino Liberté, uma embarcação com espanhóis foi interceptada, em 
abril, ao tentar atracar irregularmente na Argélia. Segundo a reportagem, quatro jovens imigrantes tinham perdido 
seus empregos na Espanha e se dirigiram a Orã, cidade no litoral mediterrâneo da Argélia, em busca de novas 
fontes de trabalho. Com o pedido de visto negado, o grupo foi interceptado pela guarda costeira argelina, durante 
uma tentativa de entrada irregular no país africano. 
 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/23124/guarda+costeira+da+argelia+interceptou+barco+com+imigra
ntes+espanhois+diz+jornal.shtml 
 
Sobre o assunto da reportagem, é CORRETO afirmar:  
a) A crise europeia, que repercute intensamente na Espanha, vem gerando uma nova tendência nos movimentos 

migratórios: a fuga de mão de obra da zona do euro.    
b) Dentre todas as ex-colônias africanas da Espanha, a Argélia é a que mais recebe imigrantes europeus.    
c) A interceptação do bote espanhol é inusitada, posto que a entrada de imigrantes africanos em território 

espanhol vem aumentando significativamente nos últimos meses.    
d) A reportagem trata de um incidente isolado, pois a Espanha registra uma das mais baixas taxas de desemprego 

da Europa.    
e) Na maior parte dos casos, os jovens espanhóis que deixam o país não possui educação formal ou qualquer tipo 

de qualificação.    
 
 


