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MIGRAÇÕES BRASIL E MUNDO 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. (UNICENTRO) Sobre os movimentos migratórios, assinale a alternativa correta. 

a) Os “brasiguaios” constituem grupos de paraguaios que migraram para o Paraná na década de 
1970 e que agora se dirigem para o Mato Grosso do Sul, em busca de terras para cultivar. 

b) Na década de 1950, a construção de Brasília atraiu muitos migrantes para o Centro-Oeste, 
provenientes, principalmente, das regiões Sudeste e Norte. 

c) São Paulo e Rio de Janeiro ainda continuam sendo os principais destinos da população nortista e 
nordestina, devido ao fraco desempenho da economia dessas regiões. 

d) A imigração japonesa para o Brasil teve o seu auge no final do século XIX, sendo os principais 
destinos os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

e) Na década de 1980, muitos brasileiros migraram para o Japão, em busca de oportunidades de 
emprego com melhor remuneração do que no Brasil. 

 
02. (CEFET-MG) O descompasso temporal com que se deu a transição demo- gráfica no bloco dos países com 

economias desenvolvidas e que vem se dando no das economias em desenvolvimento, coloca no mundo 
contemporâneo uma situação pelo menos paradoxal. O primeiro bloco, que concentra os maiores PIBs do 
mundo, enfrenta sérias dificuldades quanto ao declínio populacional. Já o segundo bloco, com grandes 
contingentes de população em idade produtiva, enfrenta sérias dificuldades de trabalho e emprego. 

BERQUÓ, Elza. Migrações internacionais – contribuições para políticas. Brasília: Co- missão Nacional de População e 
Desenvolvimento, 2001. (adaptado) 

 

No contexto da dinâmica populacional recente, uma das estratégias praticadas pelos países 
desenvolvidos para a minimização dos efeitos do paradoxo identificado no texto é a(o) 
a) concessão de vantagens trabalhistas para incentivar a natalidade. 
b) transferência do processo produtivo para os países em desenvolvimento. 
c) regularização dos imigrantes ilegais para seu ingresso na economia formal. 
d) difusão generalizada de políticas para incentivo à migração de reposição. 
e) criminalização da prática demissional para controle da concorrência entre trabalhadores. 

 
03. (URCA) Leia com atenção. 

Pau de Arara 
Luiz Gonzaga 

 

Quando eu vim do sertão, 
seu môço, do meu Bodocó 
A malota era um saco 
e o cadeado era um nó 
Só trazia a coragem e a cara 
Viajando num pau-de-arara 
Eu penei, mas aqui cheguei (bis) 
Trouxe um triângulo, no matolão 
Trouxe um gonguê, no matolão 
Trouxe um zabumba dentro do matolão 
Xóte, maracatu e baião 
Tudo isso eu trouxe no meu matola 

 

A letra da música pode ser relacionada a qual fenômeno social? 
a) Aglomeração.      b) Conurbação.     c) Êxodo Rural. 
d) Hipertrofia do Terciário.   e) Transumância. 

 
04. (UDESC) As regiões metropolitanas das cidades têm forte integração econômica e estão integradas 

por migrações pendulares, que é o movimento: 
a) diário de trabalhadores entre o local de moradia e o local de trabalho. 
b) de migrantes entre diferentes cidades. 
c) de migrantes de cidades menores para cidades maiores. 
d) da população rural em direção aos grandes centros urbanos. 
e) de trabalhadores rurais em busca de trabalhos em áreas urbanas. 


