
1) Quais as principais mudanças que ocorreram no espaço geográfico em que você vive?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

2) Quais são os grupos humanos que menos alteraram os espaços geográficos em que vivem ou viveram? Por 

que houve poucas mudanças nestas regiões?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) Como podemos dividir as fronteiras? Com quais países o Brasil faz fronteira?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Quais são os principais motivos que fazem com que as populações humanas se desloquem de uma região 

para outra? Cite exemplos 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5) Marque um X apenas na alternativa abaixo que estiver correta: 

 

“O governo brasileiro, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 

18.004 bolivianos. De acordo com os números oficiais, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais 

cresce em São Paulo, e a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego”. 

 

Nesse contexto, o movimento populacional feito pelos bolivianos: 

(    ) coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. 

(    ) corresponde a um processo de migração pendular. 

(    ) classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. 

(    ) configura um processo de migração sazonal (estações do ano). 

 

6) Por que Japoneses e Italianos são os povos que mais migraram para o Brasil durante os anos de 1850 e 1920? 

Explique.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

7) A imagem ao lado representa um movimento populacional interno 

muito comum no Brasil. Que movimento é este? Por que ele ocorre? 

____________________________________________________________ 

 

 



8) As migrações pendulares podem ocorrer, principalmente, de três formas. Quais são elas? Explique UMA 

delas.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

9) Por que uma pessoa pode ser considerada imigrante e emigrante ao mesmo tempo? Explique.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

10) Marque um X apenas na alternativa abaixo que estiver correta de acordo com o mapa abaixo: 

 

 

 

(   ) A marcha da industrialização brasileira. 

(   ) Fluxo de migrações no século XX. 

(   ) Extrativismo mineral. 

(   ) As frentes pioneiras da agricultura brasileira. 

(   ) A nova expansão industrial do século XX. 

 

 
  

 


