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Migrações Brasileiras 
1. (ENEM 2009) O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do 
volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses 
movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste 
em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou 
crescente no período seguinte, os anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste 
mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, em 1996, aponta que, entre os 
nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados, 18,5% 
são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores 
manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica 
também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima 
dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste.  

Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado).  

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que  
a) o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção 

industrial no Sudeste.  
b) os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão-de-obra migrante.  
c) o processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como 

inchaço urbano.  
d) as migrações para o sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo 

na década de 80.  
e) a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa 

maior versatilidade profissional.  

2. (UENP) De acordo com os fluxos migratórios no Brasil, assinale a alternativa correta. 
  

!   
a) Os fluxos migratórios do Nordeste para os grandes centros urbanos do Sudeste, sobretudo 

em direção ao estado de São Paulo, ocorreram a partir da década de 1970. 
b) Os fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia, em direção a novas áreas agrícolas e 

garimpos, ocorreram a partir da década de 1980. 
c) Os fluxos migratórios do Nordeste e sudeste para a região Centro Oeste ocorreram entre o 

final da década de 1970 e a de 1980, principalmente em razão da construção de Brasília. 
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d) Os fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e de Minas Gerais, para as 
regiões Centro Oeste e Norte, ocorreram especialmente a partir da década de 1960/70, 
graças à expansão das áreas de fronteira agrícola na região Centro Oeste e na Amazônia. 

e) O fluxo contínuo e constante de nordestinos para o Sudeste e para a Amazônia ocorreu a 
partir da segunda metade do século XIX. 

3. (UERJ) Durante vários anos, a comunidade brasileira residindo no exterior foi 
comparativamente maior que a de estrangeiros residindo no Brasil. Os fluxos migratórios 
nacionais no período entre 2006 e 2010, no entanto, alteraram essa conjuntura, o que se reflete 
em remessas de dinheiro que entram e saem do país. 
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Essa mudança de conjuntura brasileira, no período indicado nos gráficos, tem como causa 
principal: 

a) redução do custo de vida    
b) estagnação das operações cambiais    
c) estabilidade do mercado de capitais    
d) dinamização das atividades econômicas    

4. (FGV-SP) O mapa a seguir apresenta número de migrantes que entraram em cada uma das 
regiões brasileiras e os que delas saíram em 2009. Sobre esse fenômeno e suas causas, assinale 
a alternativa correta: 
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a) Uma parcela significativa dos migrantes que chegam à Região Nordeste é constituída por 
nordestinos que haviam migrado para outras regiões em períodos anteriores. 

b) O elevado saldo migratório registrado na Região Centro-Oeste pode ser explicado pela 
grande demanda por trabalhadores agrícolas, já que a agricultura da região caracteriza-se 
pela baixa intensidade tecnológica. 

c) A Região Sul apresenta saldo migratório positivo, em grande parte resultante da atração 
exercida pelas metrópoles nacionais que polarizam a região. 

d) A Região Norte apresenta saldo migratório negativo, reflexo da crise demográfica que se 
instalou no Amazonas após o fim da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA). 

e) A Região Sudeste deixou de figurar como polo de atração de imigrantes, devido à 
estagnação dos espaços industriais nela situados.  
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Gabarito 
1. C 
2. D 
3. B 
4. A 
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