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01. A música de Luiz Gonzaga aponta as experiências das andanças de um migrante pelo país, característico dos movimentos populacionais 
ocorridos no Brasil. Esses movimentos são gerados por diversos motivos, como o êxodo rural, onde muitas pessoas necessitam sair 
das zonas rurais em direção as áreas urbanas em busca de melhores condições vida. Também podemos citar os trabalhadores rurais 
– bóia-frias – que se deslocam sazonalmente nas diferentes regiões produtoras do país.

 Rsposta: C

02. Com a construção de represas para a construção de usinas hidrelétricas, há o alagamento das áreas circunvizinhas, afetando diretamente 
a vida das populações que vivem nas margens dos rios da região.

 Resposta: A

03. Segundo o texto, as disputas pelo território do atual estado do Acre nasceram pela crescente emigração de nordestinos para as áreas 
de seringais, na época local da produção de látex, produto valorizado no mercado internacional. Desta forma, o Brasil, para apaziguar 
e diminuir os conflitos entre os brasileiros residentes e o governo boliviano realizou o tratado de Petrópolis e a compra deste território.

 Resposta: C

04. A precariedade nas zonas rurais do Nordeste, agravadas pelos problemas sociais e climáticos, fez nascer um intenso êxodo rural para o 
Sudeste, onde os processos urbano-industriais eram mais intensos, oferecendo melhores condições de vida. Contudo, essa grande massa 
populacional levou ao fenômeno denominado de inchaço urbano – cidades com acelerada urbanização e crescimento populacional 
desproporcional aos investimentos estatais em infraestrutura.

 Resposta: C

05. Tanto a imagem como o texto expressam de forma significativa as difíceis condições em que se estabelecem os imigrantes europeus 
no Brasil no contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre no país.

 Resposta: C
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