
Ciências Humanas e suas Tecnologias · Geografia 53

Atividade extra
Mobilidade Humana – As motivações da mobilidade humana, 
tipos de migrações. A busca por melhores condições de vida

Questão 1

Leia a letra da música abaixo para entender um pouco melhor sobre a nossa mestiçagem, a nossa miscigena-

ção e em seguida responda o que é solicitado.

Brasileiro

(...)

Eu sou negro, sou mulato, eu sou índio

Eu sou branco, verde, amarelo e azul anil

(...)

Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá

Na minha terra tem pandeiro, tem cuíca e tem ganzá

IÊ, EÊ, OÔ - Brasileiro da "terra de nosso Senhor”

futebol, alegria, praia, sol e muito calor

carnaval, bossa nova, swing, forró e baião

malandragem e gingado. Brasileiro de coração

Tem Maria, tem João, Antônio, Sebastião

(...)

Tem mugunzá, tem tapioca, tem buchada, feijoada

tem tutu, acarajé, arroz e feijão

(...)
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Isto aqui é um pouquinho de Brasil

A terra de todos os Santos, o meu país tropical

Uma cultura conurbada, de povos miscigenados

Sangue forte, alma boa e alto astral

E você pode ter certeza, que aqui mora a beleza

A cultura, a fé e a arte de sonhar

Sonho alto e penso grande, pois se algo está errado

Com certeza um dia vai melhorar.

Afrodizia

a) Retire da música um trecho que dá exemplo da nossa miscigenação.

b) Retire o trecho que aparece a opinião do autor da música sobre a nossa miscigenação.

Questão 2

Indique o tipo de migração representado na figura abaixo, assinalando na alternativa.

Em seguida construa um texto abordando as causas desse tipo de migração.

Fonte: http://neuza-da-silva.blogspot.com.br/2011/01/exodo-rural.html
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a) Nomadismo

b) Êxodo rural

c) Movimento pendular

d) Regionalização

Questão 3

Observe o quadro Retirantes do Portinari e construa um texto sobre esse tipo de migração abordando as cau-

sas e o impacto desse tipo de migração nas cidades.

O mapa ilustrado apresenta através de cores diferentes os principais fluxos migratórios internacionais. Segun-

do ele, o fluxo migratório em azul que sai da América do Sul vai à seguinte direção:

Questão 4

O mapa apresenta os principais fluxos migratórios internacionais. 
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Observando o mapa, podemos concluir que o fluxo migratório que sai da América do Sul vai em direção a duas 

regiões do planeta. Assinale a alternativa correta.

a) AFRICA E AMÉRICA DO NORTE.

b) AMÉRICA DO NORTE E EUROPA.

c) EUROPA E ÁSIA.

d) ÁSIA E AMÉRICA DO NORTE.

Questão 5

Considerando a noção de movimento pendular, assinale a opção que exemplifica este movimento migratório 

diário no centro da cidade do Rio de Janeiro:

a) Itaperuna (RJ) --- CENTRO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO --- Itaperuna (RJ).

b) Cidade de São Paulo (SP) --- CENTRO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO --- Cidade de São Paulo (SP).

c) Duque de Caxias (RJ) --- CENTRO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO --- Duque de Caxias (RJ).

d) Varre e Sai (RJ) --- CENTRO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO --- Varre e Sai (RJ)
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Questão 6

Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. 

Observe a tabela abaixo e em seguida assinale a alternativa que confirma os números do grau de urbanização 

nas regiões brasileiras.

a) A região Centro-Oeste possui a maior grau de urbanização.

b) Houve aumento do grau de urbanização nas cinco regiões do país, ao longo do tempo.

c) A região Nordeste teve o menor grau de urbanização nos três períodos.

d) O grau de urbanização da região Sul foi bem maior entre 1991 e 2000 do que entre 2000 e 2010.

Questão 7

Nossa urbanização teve uma relação direta com a expansão da atividade industrial.

A afirmativa é V ( ) ou F ( ). 
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Gabarito

Questão 1

a) O aluno deverá colocar um dos trechos 

Eu sou negro, sou mulato, eu sou índio

Eu sou branco, verde, amarelo e azul anil

Na minha terra tem pandeiro, tem cuíca e tem ganzá

futebol, alegria, praia, sol e muito calor

carnaval, bossa nova, swing, forró e baião

malandragem e gingado.

Tem mugunzá, tem tapioca, tem buchada, feijoada

tem tutu, acarajé, arroz e feijão

b)O aluno terá que colocar esse trecho da música

 Uma cultura conurbada, de povos miscigenados

Sangue forte, alma boa e alto astral

E você pode ter certeza, que aqui mora a beleza.

Questão 2

(b) Êxodo rural.  As pessoas saem do campo e vão para a cidade em busca de trabalho e por conta dos confli-

tos de terra.  
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Questão 3

Êxodo rural, as pessoas saem do campo e vão para a cidade em busca de trabalho e por conta dos con-

flitos de terra.  

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D

Questão 6

Houve aumento do grau de urbanização nas cinco regiões do país, ao longo do tempo.

Questão 7

(V) O aumento substancial da população urbana no Brasil aconteceu a partir de 1950, quando o país 

passou a ser urbano - industrial




