
Folha de exercícios Descomplica - Migrações 

1) 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+imigrante
s+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) A interceptação do bote espanhol é inusitada, posto que a entrada de imigrantes 
africanos em território espanhol vem aumentando significativamente nos últimos 
meses. 

c) A reportagem trata de um incidente isolado, pois a Espanha registra uma das mais 
baixas taxas de desemprego da Europa. 

d) Na maior parte dos casos, os jovens espanhóis que deixam o país não possuem 
educação formal ou qualquer tipo de qualificação. 

Gabarito: Letra A. 

2) O mapa a seguir apresenta o numero de migrantes que entraram em cada uma das 
regiões brasileiras e os que delas saíram em 2009. Sobre esse fenômeno e suas 
causas, assinale a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

(http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/07/15/centro-oeste-é-a-região-que -mais- retém-imigrantes-aponta-ibge. jhtm) 

 

a) Uma parcela significativa dos migrantes que chegam a Região Nordeste e 
constituída por nordestinos que haviam migrado para outras regiões em períodos 
anteriores. 



b) O elevado saldo migratório registrado na Região Centro-Oeste pode ser explicado 
pela grande demanda por trabalhadores agrícolas, ja que a agricultura da região 
caracteriza-se pela baixa intensidade tecnológica. 

c) A Região Sul apresenta saldo migratório positivo, em grande parte resultante da 
atração exercida pelas metrópoles nacionais que polarizam a região. 

d) A Região Norte apresenta saldo migratório negativo, reflexo da crise demográfica 
que se instalou no Amazonas apos o fim da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (SUFRAMA). 

e) A Região Sudeste deixou de figurar como polo de atração de imigrantes, devido a 
estagnação dos espaços industriais nela situados. 

Gabarito: Letra A. 

 

3) 
 

BRASIL PERDE JOVENS  PARA MERCADO EXTERNO 
 
O mercado de trabalho brasileiro está perdendo grande fatia de jovens com boa 
escolaridade e que poderiam se tornar profissionais qualificados. São pessoas de 15 a 
24 anos que estão deixando o País em busca de novas oportunidades e experiências 
profissionais. Na década de 90, cerca de 1,3 milhão de jovens cruzaram as fronteiras 
brasileiras em busca de chances de melhorar o rendimento. Talvez, nunca mais 
voltem. (...) 

(Adaptado de O Estado de Minas, 07/05/2002) 
 

UM DE CADA CINCO ARGENTINOS PENSA EM IR-SE DO  PAÍS 
 
Uma pesquisa revela que na capital e Grande Buenos Aires 22% das pessoas pensam 
em emigrar. A maior parte quer ir para a Espanha e os EUA. (...) Os mais propensos 
são os menores de 35 anos, os desempregados e as pessoas com bom nível de 
instrução. 

(Adaptado do jornal argentino Página 12, 17/05/2002) 
 
A alternativa que contém a melhor explicação para esse processo de emigração é: 
 
a) fracasso das políticas agrária e industrial para as classes camponesas 
b) ausência de metas econômicas e educacionais para os setores populares 
c) indefinição da identidade cultural e política dos segmentos da alta burguesia 
d) frustração das expectativas de emprego e de ascensão social das camadas médias 
urbanas 
 

Gabarito: D 

 

 

 



Exercícios complementares 
 
1) Tendências nas migrações internacionais 

O relatório anual (2002) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) revela transformações na origem dos fluxos migratórios. Observa-
se aumento das migrações de chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos 
países-membros da OCDE. Também foi registrado aumento de fluxos migratórios 
provenientes da América Latina. 

Trends in internacional migration — 2002. 

Internet: <www.ocde.org> (com adaptações). 

No mapa seguinte, estão destacados, com a cor preta, os países que mais receberam 
esses fluxos migratórios em 2002. 

 

As migrações citadas estão relacionadas, principalmente, à 

a) ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE. 

b) política dos países mais ricos de incentivo à imigração. 

c) perseguição religiosa em países muçulmanos. 

d) repressão política em países do Leste Europeu. 

e) busca de oportunidades de emprego. 

Gabarito: Letra E 

2) Nos últimos anos, vêm ocorrendo mudanças significativas nos fluxos mediterrâneos 
de imigrantes ilegais. Sobre esse tema, é correto afirmar: 

a) A ação de patrulhamento da Frontex, agência de gerenciamento das fronteiras 
externas da União Europeia, teve como resultado uma redução substancial da 
chegada de imigrantes ilegais pelas rotas marítimas. 

b) O sucesso das iniciativas do governo grego de combate à imigração ilegal teve 
como resultado uma redução substancial dos fluxos que atravessam as fronteiras 
terrestres do país. 



c) Malta enfrenta uma grave crise, provocada pelo aumento substancial dos fluxos de 
imigrantes ilegais que chegam à ilha, vindos da África do Norte. 

d) A Espanha tornou-se a principal porta de entrada de imigrantes ilegais na União 
Europeia. 

e) Os principais fluxos migratórios deslocaram-se do Mediterrâneo Oriental para o 
Mediterrâneo Ocidental. 

Gabarito: Letra A 

 
3) Ildenice Rita da Silva, de 33 anos, chegou a Brasília há 15 anos. Foi atrás da irmã, 
Denizelda de Carvalho, de 41, que morava na cidade desde a década de 70. Ildenice 
sonhava com um emprego melhor do que em Riachão das Neves, na Bahia, onde 
trabalhava na roça com a família. (...) De acordo com o Censo 2000, de 1995 a 2000, 
15,6% das saídas do Nordeste tiveram como destino as cidades-satélites do Distrito 
Federal e os municípios goianos ao redor de Brasília. Além das promessas de 
emprego, uma política de distribuição de lotes, anteriormente iniciada, fez inchar o 
entorno de Brasília. 

(LISANDRA PARAGUASSÚ - Adaptado de O Globo, 12/05/2002) 
 
A situação relatada na reportagem possibilita estabelecer uma correlação entre dois 
processos de grande importância para a área das ciências humanas. 
 
Esses processos estão indicados em: 
 
a) urbanização – modernização agrícola 
b) migração – segregação socioespacial 
c) terciarização – reordenamento territorial 
d) metropolização – desemprego estrutural 

Gabarito: Letra B. 

4)
IRACEMA VOOU 

 
Iracema voou 

Para a América 
Leva roupa de lã 

E ainda lépida 
Vê um filme de quando em vez 

Não domina o idioma inglês 
Lava chão numa casa de chá 

Tem saído ao luar 
Com um mímico 

Ambiciona estudar 
Canto lírico 

Não dá mole pra polícia 
Se puder, vai ficando por lá 

Tem saudade do Ceará 
Mas não muita 
Uns dias, afoita 
Me liga a cobrar 

- É Iracema da América 
(Chico Buarque) 

 
A explicação adequada para a emigração de brasileiros, como a de Iracema, referida 
na letra da canção, é a: 
 
a) política de imigração do governo americano, que facilita a absorção no mercado de 
trabalho. 
b) falta de perspectivas no mercado de trabalho, que motiva a procura de alternativas 
no exterior. 



c) estrutura de concentração da terra, que promove a expulsão de trabalhadores 
nordestinos. 
d) desqualificação para o trabalho, que estimula a busca por ocupações compatíveis 
com as condições de origem. 
 

Gabarito: Letra C 

5) Os migrantes tiveram um papel fundamental na expansão das atividades 
econômicas e na organização do espaço brasileiro. Desde a década de 1930, fluxos 
migratórios cruzaram o país nas mais diversas direções. Neste início do século XXI, 
um dos movimentos mais significativos da população migrante é 

a) a marcha para o Centro-Oeste do país, em busca de fronteiras agrícolas. 

b) o retorno aos estados de origem, principalmente do Sudeste para o Nordeste. 

c) a de pequenos agricultores em direção às terras da Campanha Gaúcha. 

d) em direção à cidade de São Paulo, após sua transformação em cidade global. 

e) o do êxodo rural acelerado no Centro-Oeste, em direção à Brasília. 

Gabarito: Letra B. 


