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Migrações no Brasil e mundo 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. “Migração é uma forma de deslocamento populacional, no espaço da superfície terrestre, envolvendo 

mudança permanente de residência. Quando feita entre dois países diferentes, elas são conhecidas 
como migrações internacionais e, dentro de um mesmo país, são chamadas migrações internas”. 
 
Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre a dinâmica do espaço populacional, é 
correto afirmar: 
a) A maioria das migrações é de países em desenvolvimento para nações desenvolvidas, como o 

México e os países da Europa Oriental. 
b) As pessoas se deslocam de uma região (área de emigração) para outra (área de imigração). 
c) Os habitantes das regiões mais pobres são os que mais migram, internacionalmente. 
d) O colonato de posse dos europeus, no sul do Brasil, nos dois primeiros séculos da ocupação 

portuguesa, aconteceu em razão das condições naturais da região. 
e) A região Norte, no início do século XXI, devido à expansão industrial da Zona Franca de Manaus, 

foi o centro de atração das migrações internas. 
 
02. Observe o mapa a seguir: 
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O processo de industrialização nacional ocorrido no Brasil promoveu uma integração que incentivou 
fortemente as migrações internas. A força exercida pelo grande volume de empregos industriais no 
Sudeste atraiu, sobretudo, os nordestinos, no início, e depois, os fluxos se tornaram mais complexos 
em função de outros fatores de atração e repulsão. Sobre as migrações internas no Brasil, é correto 
afirmar que: 
a) A “marcha para oeste” convocada por Getúlio Vargas, simbolizada pela fundação de Goiânia, 

contribui em muito para o aumento das migrações em direção ao Nordeste. 
b) O saldo migratório positivo nos estados do Norte e do Centro-Oeste pode ser explicado pelo 

intenso movimento migratório desenvolvido durante a industrialização do Sudeste. 
c) O saldo migratório é negativo no Paraná e no Rio Grande do Sul porque grande parte de mão-

de-obra migrou para as frentes de trabalho industrial no Sudeste. 
d) São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram saldo migratório maior do que o dos demais estados 

por terem recebido a imensa maioria de migrantes que deixaram o Nordeste, durante a 
industrialização entre 1940 e 1950, acelerando uma tendência já antiga. 

e) O “Plano de Integração Nacional” proposto durante os anos da ditadura militar (1964-1984) 
reforçou a ocupação do Centro-Oeste por intermédio das chamadas “frentes pioneiras”. 

 
03. Pesquisa recente publicada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (IPEA) sobre as migrações 

internas no Brasil evidencia existir uma relação entre probabilidade de migração e níveis de 
escolaridade, conforme tabela abaixo. 

 

 
 

Http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_brasil_desenvolvimento2013_vol03.pdf.  
Acesso em 20/03/2013. 

 
Com base na tabela, é correto afirmar: 
a) A probabilidade de migrar é maior entre as populações menos qualificadas, que buscam 

oportunidades no mercado de trabalho do lugar de destino. 
b) A probabilidade de migração aumentou para todos os grupos de escolaridade entre 1986 e 2010, 

dada a diminuição relativa dos custos de transporte 
c) embora seja um fenômeno demográfico importante, a migração não figura entre os fatores que 

afetam a distribuição espacial dos indivíduos de elevada escolaridade. 
d) Os indivíduos de escolaridade média, sem qualificação profissional, constituem a maioria entre 

os migrantes brasileiros. 
e) Os indivíduos pertencentes ao grupo de alta escolaridade, em vantagem para disputar o mercado 

de trabalho no lugar de destino, são os que apresentam probabilidade um pouco maior de 
migração. 
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04. No texto abaixo, o demógrafo Fausto Brita 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.pdf. 
 

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. 


