
 

 

Tarefa 7 professor Lucas 
 

CONTEÚDO: 
- DISPERSÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL E MIGRAÇÕES 

 
01. Com base no mapa e de acordo com os conhecimentos sobre a dispersão dos seres humanos pelo mundo, 

apresente e explique qual a teoria mais aceita para a chegada do homem no continente americano.  

 
 
02. A corrente demográfica asiática é a mais aceita pela comunidade científica da atualidade, porém ela não é 

a única, outras teorias que recebem destaque são a teoria australiana e a corrente malaio-polinésia. 
Explique as duas teorias citadas. 

 
03. Explique a afirmação : “África a mãe te todos os povos” 
 
04. Os fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade, até a Revolução Agrícola há 

aproximadamente 10.000 anos a.C., os seres humanos eram nômades. Mesmo após a descoberta da 
agricultura os fluxos migratórios continuaram a acontecer. Apresente quais são os principais fatores 
relacionados aos deslocamentos populacionais. 

 



Arte 
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Observe o mapa para responder as questões 05 e 06.  

 
 
05. Apresente quais as origens dos principais grupos de imigrantes para o continente americano. 
 
06. O processo de imigração para o continente americano passou por diversas fases, desde a imigração 

espontânea em busca de melhores condições de vida até os processos de migrações forçadas, como é o 
caso do processo escravista. Apresente políticas que incentivaram a vinda de migrantes europeus para o 
Brasil e Estados Unidos. 

 
07. Os movimentos populacionais são um dos principais campos de estudo da geografia. Os termos mais 

utilizados para esses trânsitos são, migrante, imigrante e emigrante. Conceitue cada um dos termos 
apresentados. 

 
Gabarito 
 
01. Resposta esperada: A corrente asiática ou teoria do Estreito de Bering, afirma que o homem teria chegado 

à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o 
extremo oeste do continente americano. Segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente 
americano ocorreu, por volta de 15 mil anos, quando nômades asiáticos atravessaram o estreito, que nesse 
período encontrava-se congelado em razão da era glacial. 

 
02. Resposta esperada: A Teoria Malaio-Polinésia, diz que os seres humanos teriam vindo de ilha em ilha em 

canoas de pranchas, até chegarem ao litoral americano, espalharam-se por todo o continente, 
desenvolvendo aspectos culturais de acordo com as necessidades da região habitada. 
A mesma descrição da Teoria Malaio-Polinésia também é aceita para a corrente australiana, que teria vindo 
pelas ilhas do oceano Pacífico, da Austrália para a América. 

 
03. Resposta esperada: Essa frase surgiu em decorrência de alguns achados arqueológicos e pesquisa cientifica 

que sugerem que os primeiros homo sapiens tenham surgido no continente africano a aproximadamente 
120 mil anos atrás, por isso se utiliza essa frase. 

 
04. Resposta esperada: As migrações humanas são feitas de áreas de repulsão populacional, onde há escassez 

de água, fome, pobreza, desemprego e subemprego, conflitos, guerras e desastres naturais. 
 
05. Resposta esperada: No século XVI, milhares de europeus deixaram o continente e criaram novas rotas de 

comércio, e também colonizaram terras em outros continentes, principalmente no continente americano. 
Os ingleses (Estados Unidos e Canadá), os espanhóis (México, parte da América Central e da América do 
Sul) e os portugueses (Brasil), além de Holanda e França, foram os países que mais migraram para o 
continente americano. 
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06. Resposta esperada:  
Brasil: A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração da 
terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias europeias estimularam o trabalho rural. Deve-
se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas. A 
influência cultural do imigrante também é notável. 
Estados Unidos: No século XIX, a conquista de novos territórios e a marcha para o Oeste fomentaram a 
entrada de milhões de imigrantes nos Estados Unidos. A Europa vivia um momento conturbado, marcado 
por diversas guerras, conflitos e pobreza.  

 
07. Resposta esperada:  

Migrante: é o termo usado para registrar a mobilidade das pessoas de um país, estado, região ou até 
mesmo domicílio para outro. 
Emigrante: é toda pessoa que sai de um lugar de origem com destino a outro lugar. 
Imigrante: se torna imigrante ao chegar ao lugar de destino 

 
 


