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1-O fenômeno da migração na Europa Ocidental envolve 
milhares de pessoas e diferentes países. Afirma-se que os 
movimentos migratórios que lá tiveram lugar nos últimos 
40 anos podem ser explicados: 
 
I. como contribuição dos imigrantes tanto para o 
desenvolvimento dos países que os receberam, como para 
o incremento da balança de pagamentos dos países de 
origem. 
II. como conseqüência de desequilíbrios espaciais cuja 
origem remonta à Revolução Industrial, resultando em 
mudanças quando à distribuição da população, circulação 
de idéias, técnicas e no modo de viver. 
III. como necessidade de mão-de-obra nos países da 
Europa Oriental, industrializados e em fase de expansão da 
produção. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II e II são verdadeiras. 
 
2-Considere os itens sobre o contingente de imigrantes 
que chegou ao Brasil entre 1824 e 1934. 
I. Os italianos suplantaram numericamente os alemães e 
japoneses juntos. 
II. Pela política de imigração, a grande maioria vinha para o 
Brasil com o título da propriedade rural. 
III. Comparativamente à Argentina e aos Estados Unidos, o 
volume imigratório no país foi inferior. 
IV. Fixaram-se exclusivamente na região Sul do país. 
 
São corretos APENAS 
a) I e III 
b) I e IV 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
3-"A população, além de trocar de unidade espacial de 
forma duradoura, modifica sua atividade, transferindo-se 
do setor primário para o secundário ou terciário." 

 
O texto refere-se à migração 
a) pendular. 
b) sazonal. 
c) rural-rural. 
d) rural-urbana. 
e) urbano-rural. 
 
4-Considere os textos a seguir. 
I - O fenômeno da migração está condicionada às 
características do processo atual de acumulação de capital, 
através do qual os mercados regionais de trabalho se 
integram em caráter nacional. 
II - As migrações são manifestações concretas cada vez 
mais associadas à industrialização. 
Sobre os textos é possível afirmar que, para o Brasil, 
a) I é correto mas II é falso pois, no caso brasileiro, o fator 
determinante das migrações, sobretudo no Nordeste, é 
binômio seca/falta de terras. 
b) I e II são falsos, porque não ressaltam o fato de que as 
migrações internas são parte de uma dinâmica própria do 
indivíduo que quer melhorar seu padrão de vida. 
c) I e II explicam as migrações ocorridas entre as décadas 
de 50 a 70 mas, hoje, não conseguem explicar as 
migrações para o Norte e o Centro-Oeste. 
d) I e II são corretos e explicitam o fato que as migrações 
resulta de um processo global de mudanças na sociedade. 
e) embora corretos, devem ser considerados sob ângulos 
diferentes, pois I tem caráter geral para o fenômeno, 
enquanto II tem caráter mais subjetivo. 
 
5-Das afirmativas a seguir, sobre as migrações no Brasil, 
apenas uma NÃO é verdadeira. Assinale-a. 
a) A imigração foi muito importante no período de 1850 
até 1934. 
b) A migração rural-urbana ou êxodo rural se acelerou 
após 1950. 
c) A migração rural-rural, de uma área agrícola para outra, 
sempre foi de pouca importância. 
d) As migrações pendulares nas grandes cidades vêm 
aumentando de intensidade desde a década de 50. 
e) As transformações econômicas que ocorrem no 
centro-sul têm provocado uma grande mobilidade 
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populacional. 
 
6-Devido a mudanças no padrão migratório do país, o 
mapa da população brasileira está ganhando novos 
contornos nesta década de 90 (IBGE, 1996). Considerando 
os movimentos migratórios e a nova  
 
 
dinâmica da distribuição espacial da população brasileira, 
é correto afirmar: 
(01) Diferentemente das últimas três décadas, os recentes 
movimentos internos da população brasileira são 
decorrentes principalmente do processo de urbanização 
que se verifica no interior do país, da desconcentração da 
atividade industrial e da expansão da fronteira econômica 
de caráter agrícola. 
(02) Atualmente, as cidades médias distribuídas em grande 
parte do território brasileiro são as que apresentam o 
maior crescimento populacional. 
(04) A migração pendular deixou de existir a partir da 
década de 70, devido ao êxodo rural. 
(08) A migração cidade-cidade, caracterizada pela saída de 
habitantes de uma cidade em direção a outra, constitui o 
principal fenômeno do processo migratório atual. 
(16) A transumância é um movimento populacional 
sazonal como o que os nordestinos realizam na época das 
secas. 
 7-Os fluxos migratórios humanos, representados nos 
mapas abaixo, mais do que um deslocamento espacial 
podem significar uma mudança de condição social. 
 

 
Analisando-se os mapas, pode-se afirmar que essa 
mudança ocorreu com. 
a) trabalhadores rurais nordestinos, que migraram para 
São Paulo nas década de 50 e de 60, transformando-se em 
operários do setor industrial. 

b) agricultores sulistas, que migraram para o centro-oeste 
na década de 60, transformando-se em empresários da 
mineração. 
c) trabalhadores rurais nordestinos, que migração para a 
Amazônia na década de 60, transformando-se em grandes 
proprietários de terras. 
d) moradores das periferias das grandes cidades, que 
migraram para o interior do país na década de 70 atraídos 
pelas oportunidades de emprego nas reservas 
extrativistas. 
 
 
e) pequenos proprietários rurais nordestinos que, na 
década de 70, migraram para São Paulo para trabalhar 
como bóias-frias na colheita de café. 
 
8-No Brasil Central, observa-se um fenômeno migratório 
de trabalhadores em função da necessidade de diferentes 
colheitas em diferentes épocas do ano, já que o clima 
tropical permite cultivos perenes que podem 
proporcionar até duas safras ao ano. Esse tipo de 
movimento migratório de trabalhadores rurais 
(bóias-frias) é conhecido como 
a) migração temporária, tipo nomadismo. 
b) migração definitiva pendular. 
c) migração temporária, tipo peregrinação. 
d) migração definitiva, tipo transumância. 
e) migração temporária sazonal. 
 
9-Leia atentamente o texto a seguir: 
Todos os dias, milhares de jovens e adultos levantam-se 
antes do nascer do Sol, pegam o ônibus, mais outro 
ônibus e, cerca de uma hora depois, estão no município 
vizinho, uma metrópole. Lá está o seu lugar de trabalho 
ou de estudo, ou até de ambos, enfim, o lugar do seu 
longo dia. Pela noite, é hora de voltar. Um ônibus num 
terminal, outro ônibus e outro terminal e bem tarde, está 
em sua casa, em sua cidade, que é tipicamente uma 
cidade-dormitório. Noutro dia, o programa será o 
mesmo. 
Esse é o cotidiano de milhares de pessoas que vivem nas 
regiões metropolitanas do Brasil: cada dia um vai-e-vem. 
Essa forma de migração é denominada: 
a) Movimento pendular. 
b) Êxodo rural. 
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c) Êxodo urbano. 
d) Migração sazonal. 
e) Transumância. 
 
10-Analise a tabela.  

 
 
A partir da análise da tabela e de conhecimentos sobre a 
dinâmica imigratória, pode-se afirmar que o aumento da 
entrada de imigrantes no período de 1890 a 1899 no Brasil 
deveu-se 
 
(A) ao estímulo à imigração para o Brasil pelos governos da 
Alemanha e Itália, que passavam por períodos de paz e 
reconstrução.  
(B) à oferta para que imigrantes italianos e japoneses 
chegassem ao país como proprietários de grandes 
fazendas.  
(C) à oportunidade de trabalho ocasionada pela abolição 
da escravatura, associada ao desemprego nos países de 
origem dos imigrantes.  
(D) ao projeto governamental de promover a 
democratização da sociedade brasileira, beneficiando os 
trabalhadores imigrantes.  
(E) à atração exercida pelo desenvolvimento industrial 
ocorrido em algumas regiões do país.  
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