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01. A alternativa C destaca um aspecto das correntes migratórias que está correto, mas não pode ser depreendido do texto. Como este 
afirma que quase metade dos trabalhadores não qualificados apresentavam condição de vida e nível educacional acima do de seus 
conterrâneos, deduz-se que houve uma valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80.

 Resposta: C

02. A partir dos anos 1980, as diversas crises econômicas que atingiram o Brasil reduziram as perspectivas de muitos trabalhadores 
brasileiros. Muitos desses, principalmente descendentes de imigrantes japoneses passaram a empreender a ida ao Japão, a fim de 
obter empregos na emergente economia japonesa. Esse fluxo compreendeu uma totalidade de quase 300 mil pessoas. Contudo, 
crises econômicas globais, como a crise econômico-financeira que atingiu o mundo em 2008, incidiram, principalmente, nos países 
industrializados, entre eles, o Japão. A redução da oferta de emprego é sentido em todos os setores do país, mas é mais intensa entre 
os trabalhadores imigrantes, entre eles, os dekasseguis brasileiros.

 Resposta: C

03. A alternativa A é a incorreta. O Centro-Oeste recebeu muitos migrantes nas décadas de 1950/1960 devido à mudança da capital 
federal para Brasília e, na década de 1970, devido a incentivos governamentais que forem voltados para o Centro-Oeste.

 Resposta: A

04. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que 7,4 milhões de pessoas se deslocam diariamente no Brasil entre a 
cidade em que vivem e outra, onde trabalham ou estudam. Em São Paulo, 1,75 milhão de pessoas fazem esse trânsito entre diferentes 
cidades. O conceito, chamado pelo IBGE de “movimento pendular”, é feito por aquelas pessoas que viajam para outra cidade diariamente 
e voltam para seu município no final do dia para dormir. Sua intensidade é usada para determinar como as cidades se relacionam.

 Resposta: D

05. As principais motivações para migração nessa época foram as secas. O progresso industrial motivou a migração na década de 70.

 Resposta: B

06. Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno 
populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos 
de trabalho. Todos esses trabalhadores tinham um sonho de melhorar de vida e até de enriquecer, no entanto, quase sempre essas 
perspectivas eram frustradas pela dura realidade.

 Resposta: D

07. o período áureo da imigração brasileira ocorreu entre os anos de 1850 e 1934, quando praticamente 70% dos 5 milhões de imigrantes 
adentraram ao nosso país. Esse fato é explicado pela necessidade de importar mão de obra para a cafeicultura.

 Resposta: A

08.  A concentração de terra no Brasil é uma das maiores do mundo. Menos de 50 mil proprietários rurais possuem áreas superiores a mil 
hectares e controlam 50% das terras cadastradas. Cerca de 1% dos proprietários rurais detêm em torno de 46% de todas as terras. 
Dos aproximadamente 400 milhões de hectares titulados como propriedade privada, apenas 60 milhões de hectares são utilizados 
como lavoura. O restante das terras estão ociosas, subutilizadas, ou destinam-se à pecuária. Segundo dados do Incra, existem cerca 
de 100 milhões de hectares de terras ociosas no Brasil. A reforma agrária tem sido uma reivindicação histórica no Brasil.

 Resposta: E

09. Com a presença brasileira no Haiti, através da missão das Nações Unidas para a estabilização, as relações entre os dois países foram 
ampliadas, e teve como consequência direta o aumento da imigração de haitianos para o Brasil, que tem como porta de entrada o 
estado do Acre.

 Resposta: E

10. A partir da década de 1980, os fluxos migratórios de nordestinos e sulistas estão cada vez mais direcionados para a região Centro-Oeste 
e Norte. A maior parte dos migrantes procura acesso à terra nas áreas de avanço da fronteira agropecuária, na chamada fronteira 
agrícola.

 Resposta: B
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