
 

 

7º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
Geografia – Professor Ricardo 

Lista de exercícios sobre demográfica Brasileira. 
 
Questão 01     
Importantes mudanças ocorreram no Brasil, a partir de 1970, relacionadas às migrações inter-
regionais. A esse respeito, explique a origem e o destino desses fluxos migratórios. 
 
Questão 02    
Durante algum tempo, o Brasil foi um receptor de imigrantes estrangeiros. Posteriormente, o 
movimento populacional foi praticamente reduzido à migração interna. Nos últimos anos, temos 
presenciado uma mudança nos fluxos migratórios do País. 
De acordo com o assunto, 
 
a) caracterize o movimento migratório interno de retorno e exemplifique; 
b) apresente dois fatores que possam explicar o aumento do fluxo emigratório no Brasil a partir 
dos anos oitenta. 
 
Questão 03)     

MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL 
 

 
 
O gráfico mostra que, nas últimas décadas, vem aumentando significativamente a participação 
das mulheres no mercado de trabalho.  Entretanto, a situação das mulheres no mercado de 
trabalho ainda é desigual em relação à dos homens. 
 
 
a) Explique duas razões para o aumento do percentual de mulheres no mercado de trabalho, no 
período posterior a 1980. 



b) Apresente situações de desvantagem das mulheres, em relação aos homens, no mercado de 
trabalho. 
 
Questão 04     
O Brasil realizou, na segunda metade do século XX, a transição demográfica e mudou a 
distribuição espacial da sua população. A partir dessa afirmativa: 
 
a) indique duas consequências para a economia (uma positiva e outra negativa) da transição 
demográfica; 
b) relacione o processo de urbanização com a organização socioespacial das metrópoles. 
 
Questão 05    
Recentemente, foram vinculadas na imprensa notícias sobre a “Caravana da Fome”, proposta pelo 
Governo Federal. A Caravana iniciou sua visita pelo nordeste do país, região com os piores índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH). O objetivo era, entre outros, levar o ministério a ter contato 
direto com a realidade pobre brasileira e lançar a Campanha "Fome Zero". 
Para o senso comum a pobreza e os baixos Índices de Desenvolvimento Humano no Nordeste 
brasileiro são oriundos do fenômeno da seca.  
Porém, o professor e geógrafo nordestino Manuel Correa de Andrade afirma que tais problemas 
são derivados “da Cerca e não da Seca”. 
 
Com base nos conhecimentos sobre a realidade do Nordeste brasileiro, responda: 
 
Por que o problema do Nordeste brasileiro é a “Cerca e não a Seca”? 
 
Questão 06   
Vários são os movimentos migratórios que ocorrem internamente num espaço geográfico 
determinado. Assim, caracterize os movimentos: 
 
a) Pendulares; 
b) rural/urbano; 
c) inter-regional; 
d) intra-regional. 
 
 
 
 


