
ATIVIDADES 

1. Explique as principais causas dos movimentos migratórios no mundo atual. 

 

2. Renda per capita é um indicador muito utilizado para mensurar a situação econômica de um país. Seu cálculo 

é realizado pela: 

a) (  ) Diferença entre a quantidade de nascimentos e óbitos em um país. 

b) (  ) Soma de todos os rendimentos de um país durante o ano. 

c) (  ) Divisão da renda nacional (ou PNB) pelo número de habitantes de um determinado país. 

d) (  ) Soma de todas as riquezas de um país em determinado ano. 

 

3. Uma Reforma política que, quando bem planejada e executada, pode minimizar amplamente a expulsão de 

populações do meio rural é a Reforma 

a) (  ) Tributária b) (  ) Previdenciária c) (  ) Agrária d) (  ) Trabalhista 

 

4. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses 

conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, 

observe o conceito a seguir: 

“É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições 

públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população.” 

A que conceito refere-se a afirmação acima? 

a) (  ) Território b) (  )  Nação c) (  ) Estado d) (  ) Governo 

 

5. A respeito do conceito de território, é correto afirmar que: 

I) Ao nos referirmos ao território brasileiro, referimo-nos ao espaço soberano reconhecido internacionalmente. 

II) Os limites do território podem ser bem definidos ou não muito claros. As fronteiras podem variar de acordo 

com o espaço em análise. 

III) Na Geografia, há um consenso exato sobre o que seja o conceito básico de território. Esse conceito é único 

para todas as análises espaciais, sociais e territoriais. 

IV) É possível entender o conceito de território como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por 

relações de soberania e poder. 

Estão corretas as alternativas: 

a) (  ) I, III e IV. b) (  ) I, II e IV. c) (  ) I e III. d) (  ) Todas as alternativas. 

 

6. “O número de imigrantes que vivem nos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) aumentou em um terço na última 

década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios 

provocados pela crise econômica iniciada em 2008, 

afirma um relatório publicado pela entidade nesta 
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segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de 

imigrantes viviam nos países-membros da organização em 2009/2010, o equivalente a 9% da população total”.  

BBC Brasil, 03 dez. 2012. - Em destaque, países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)  

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_para_a_Cooperação_e_Desenvolvimento_Econômico Acesso em: 26 de out de 2020 

Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios 

de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos: 

a) (  ) há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. 

b) (  ) são registrados baixos índices de xenofobia (aversão a estrangeiros). 

c) (  ) a burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. 

d) (  ) há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. 

 

7. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada “fuga de cérebros”, que 

consiste: 

a) (  ) na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros, geralmente mais 

desenvolvidos. 

b) ( )  na migração sazonal (durante certas épocas do ano, com tempo limitado) de pesquisadores 

universitários e estudantes, como em intercâmbios e cursos de capacitação. 

c) (  ) na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade 

e boa formação escolar. 

d) (  ) no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros 

países. 

 

8. Leia o trecho a seguir: 

“Em termos gerais, o estudo mostra que em El Salvador e Honduras os municípios "ejetores" tendem a 

apresentar maior índice de pobreza, apresentar residências com menor qualidade de serviços básicos, ter maior 

percentual da população sem ensino médio e relatar um maior peso de atividades agrícolas no emprego.“ 

De acordo com o trecho anterior, podemos compreender 

a) (  ) que problemas socioeconômicos não possuem nenhuma relação com a migração. 

b) (  ) que locais com grandes problemas socioeconômicos tendem a “expulsar” sua população. 

c) (  ) que problemas socioeconômicos sempre possuem relação com atividades agrícolas. 

d) (  ) que locais com grandes problemas socioeconômicos tendem a “atrair” populações. 

 

9. Qual é a diferença entre o conceito de Estado e País? 

 

10. Quais são os problemas sociais, políticos e históricos a respeito do excesso de nacionalismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


