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01. Movimentação de entrada (imigração) ou saída (emigração) de indivíduo ou grupo de indivíduos em busca 

de melhores condições de vida. 
 
02. Imigração: Entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país. 

Emigrar: Ato de deixar o local de origem com intenção de se estabelecer em um país estranho. Um 
indivíduo que se encontra nesta situação é denominado na sua pátria por emigrante. 

 
03. As migrações são por vários motivos. O principal de todos é em busca de melhores condições de vida. Mas 

existem outras causas também, como a perseguição religiosa, política, climática (secas, inundações) e 
outras. 

 
04.  

a) O Nordeste foi a região que mais saiu pessoas para outras regiões do Brasil. A Região Sul do Brasil 
também teve um grande número de saída de pessoas para outras regiões do Brasil. 

b) As regiões Centro-Oeste e Norte foram as regiões que mais atraíram migrantes no Brasil. 
 
05. 

a) O Nordeste teve um grande número de migrantes nas décadas de 1950-1970 devido os seus grandes 
problemas sociais, climáticos, tais como: a corrupção, diferenças sociais, miséria, seca e outros. 

b) O Sudeste atraiu um grande número de nordestinos devido o seu grande desenvolvimento econômico. 
Nesse momento estava ocorrendo o processo industrial brasileiro nessa região. 

 
06. Podemos observar que o Sudeste ainda recebe um grande número de migrantes. Mas as regiões Centro-

Oeste e Norte se tornaram o centro de atração de migrantes do Brasil. 
 
07. A migração de retorno é um fenômeno muito comum dos nordestinos que migraram para o Sudeste nas 

décadas de 1950-1980. Eles foram em busca de melhores condições de vida (trabalho, escola e outros). O 
Sudeste a partir de 1990 começou a ter muitos problemas sociais (criminalidade, favelas, pobreza), 
exigência de qualificação profissional, alto custo de vida e outros. 

 
08. Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros 

urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, 
pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. 

 
09. A migração pendular é um fenômeno que não se trata propriamente de uma migração, pois é uma 

transferência momentânea, diária. A migração pendular, também chamada de migração diária, é 
caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou 
país. 

 
10. A transumância é o deslocamento periódico de rebanhos (animais) para locais que oferecem melhores 

condições durante uma parte do ano (menos seco, poucas chuvas). Ela ocorre no Nordeste devido à seca e 
no Pantanal devido às inundações. 

 


