
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Geografia 
Professor: Claudio Hansen 

 

 Exercícios Movimentos Populacionais 
 
1. O Brasil, especialmente a partir da década de 1950, passou a apresentar uma forte mobilidade 
populacional interna, em função do seu desenvolvimento econômico.  
 
Assinale a opção correta sobre o movimento populacional. 

a) Êxodo Rural – movimento diário, comum entre os trabalhadores rurais, que trabalham 
durante o dia nos centros urbanos e retornam à noite para suas cidades de origem. 

b) Migração de Retorno – movimento diário em que o trabalhador se desloca de uma 
localidade rural em direção aos grandes centros urbanos, apenas com fins econômicos. 

c) Transumância – movimento sazonal, comum no Nordeste brasileiro, onde o trabalhador se 
desloca de sua região de origem para outra, retornando após um período de trabalho. 

d) Pendular – movimento em que o trabalhador se desloca do campo em direção à cidade, 
fixando-se na mesma, em busca de melhores condições sociais e econômicas. 

e) Migração Urbano-Rural – movimento periódico em que o trabalhador se desloca de 
grandes centros urbanos em direção às pequenas cidades do interior, em busca de 
melhores condições socioeconômicas. 

 
 
2. 

              
 

O enredo do filme Faroeste caboclo, inspirado na letra da canção de Renato Russo, foi contado 
muitas vezes na literatura brasileira: o retirante que abandona o sertão em busca de melhores 
condições de vida. 
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A existência de retirantes está associada fundamentalmente à seguinte característica da 
sociedade brasileira: 

a) expansão acelerada da violência urbana 
b) retração produtiva dos setores industriais 
c) disparidade econômica entre as regiões nacionais 
d) crescimento desordenado das áreas metropolitanas 

 
 
3. No texto abaixo, o demógrafo Fausto Brito analisa o fenômeno das migrações internas no Brasil 
entre 1960 e 1980.  
 
“As migrações internas redistribuíam a população do campo para as cidades, entre os estados e 
entre as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras agrícolas em expansão, onde as 
cidades eram o pivô das atividades econômicas. Mas, o destino fundamental dos migrantes que 
abandonavam os grandes reservatórios de mão de obra – o Nordeste e Minas Gerais, 
principalmente – eram as grandes cidades, particularmente, os grandes aglomerados 
metropolitanos em formação no Sudeste, entre os quais a Região Metropolitana de São Paulo se 
destacava.” 
(http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/6EncNacSobreMigracoes/ST3/FaustoBrito.p

df). 
 
De acordo com a visão do autor, as migrações internas podem ser associadas, essencialmente, 
ao: 

a) Povoamento de novas áreas rurais situadas na fronteira agrícola em expansão, nas quais 
cidades médias comandavam as atividades econômicas. 

b) Processo de urbanização e ao incremento da concentração populacional que deu origem 
aos grandes aglomerados metropolitanos. 

c) Processo de transição demográfica, que ajudou a redistribuir mais equitativamente a 
população pelo território brasileiro. 

d) Descolamento entre mobilidade espacial e mobilidade social, já que a população rural foi 
transferida para os centros urbanos, mas permaneceu em situação de exclusão. 

e) Processo de transferência das cidades do Nordeste e de Minas Gerais, que funcionavam 
como reservatório de mão de obra, para os grandes aglomerados metropolitanos do 
Sudeste. 
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4. 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. 
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5. Observe a figura. Brasil: Migrações Internas (1990) 
 

 
Fonte: OLIVEIRA, A. U. Agricultura Brasileira: Transformações Recentes. In. ROSS, J. L. S. 

(Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2005. 
 
É possível associar aos fluxos migratórios mostrados no mapa, EXCETO 

a) A expansão do cultivo da soja, ocasionando significativa e radical transformação nas áreas 
do cerrado do Brasil central. 

b) O estímulo para a agropecuária na Amazônia, com perdas para a vegetação original e 
fraudes na aplicação de incentivos fiscais. 

c) O empenho do Governo Federal com o processo de desmetropolização altamente 
concentrada no nordeste do país. 

d) A atuação do Estado no reordenamento territorial, intensificando a ocupação da Região 
Norte e Centro-Oeste. 

 
 
6. Em relação à imigração para o Brasil de estrangeiros e brasileiros, conforme o Censo 
Demográfico 2010 verificasse uma maior imigração de brasileiros na faixa etária de 30 a 59 anos, 
ou seja, brasileiros retornando ao país. 

 

 
(Fonte: Percentual de imigrantes brasileiros e estrangeiros, segundo os grupos de idade IBGE, 

Censo Demográfico – 2010.) 
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Diante da análise da figura é correto afirmar que: 

a) Não são significativos os percentuais de retorno de brasileiros para o Brasil na faixa etária 
de 20 a 40 anos. 

b) O maior percentual de imigrantes estrangeiros para o Brasil concentra-se na estrutura 
etária jovem. 

c) Independente da faixa etária sempre é maior o percentual de imigrantes estrangeiros para 
o Brasil. 

d) Na faixa etária de 40 a 80 anos ou mais não há diferença no percentual de imigração entre 
brasileiros e estrangeiros para o Brasil. 

e) O percentual de imigração de brasileiros e estrangeiros para o Brasil nas faixas etárias de 
5 a 19 anos e de 70 a 80 ou mais, são similares. 

 
 
7. O Brasil tem recebido um elevado número de migrantes haitianos, que entram no Brasil pelo 
Acre e acabam chegando à cidade de São Paulo. Sobre esse fluxo migrante, é correto afirmar 
que: 

a) a destruição de parte do Haiti, observada principalmente em Porto Príncipe, a capital, 
devido a um intenso terremoto ocorrido em 2010, permitiu grande ajuda internacional, que 
incluiu estímulo à migração. 

b) o Brasil é o país com maior comércio externo com o Haiti, com protocolos de troca de mão 
de obra entre esses países. 

c) a crise econômica que assola o Haiti gera uma elevada taxa de migração, apoiada pelo 
programa Minustah, do NAFTA. 

d) as forças de ocupação, lideradas pelos EUA, exercem forte ação repressiva sobre a 
população, que tem emigrado em massa. 

e) o crescimento econômico do Brasil é um fator favorável à entrada de um grande número 
desses haitianos, atraídos pela possibilidade de melhores empregos e salários. 

 
 
 
 
 


