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Módulo 9
Migrações inter-regionais e internas no Brasil; 
Estrutura etária e ocupacional

Atividades para sala

01  A

 Os versos retratam dois grandes problemas brasileiros: a 
concentração fundiária e o êxodo rural. Tais problemas são 
heranças do processo de colonização e de uma política 
agrícola que privilegia a grande produção, benefi ciada por 
meio de subsídios, como os fi nanciamentos facilitados e 
juros especiais para os produtos de exportação. Houve o 
aprofundamento da concentração fundiária, estimulando 
o êxodo rural.

02  C
 Os nordestinos migraram para o Sudeste, principalmente 

para o Rio de Janeiro e para São Paulo, atraídos pelas pos-
sibilidades de empregos e de melhoria de vida, como ocor-
reu em várias partes do mundo devido à Revolução Indus-
trial. As cidades superlotaram em razão do deslocamento 
acelerado da população migrante, acarretando, assim, pro-
blemas de favelização, desemprego, marginalidade, pros-
tituição, suburbanização e violência. O fenômeno denomi-
nado “inchaço urbano“ refere-se ao quadro de crescimento 
desestruturado de muitas metrópoles.

03  E

 No poema “Coisas do Rio de Janêro”, o poeta e cordelista 
cearense Patativa do Assaré (1909-2002) expressa o senti-
mento de saudade do lugar de origem, bem como a insa-
tisfação por constatar certa sujeição do norte em relação 
ao sul; manifesta, ainda, o encanto pela paisagem carioca, 
misto de frustração e encantamento com a beleza do Rio 
de Janeiro.

04  A

 O estudo das pirâmides etárias permite analisar a dinâ-
mica populacional de uma sociedade. Nessa questão, são 
representadas as populações urbana e rural no Brasil e sua 
evolução no período compreendido entre 1991 e 2010. Na 
primeira pirâmide, observam-se a redução da população 
jovem e o aumento da expectativa de vida. Apesar da 
redução do número de jovens, essa faixa etária continua 
constituindo a maior população no país. Conclui-se, então, 
que houve redução na taxa de fecundidade na área urbana.

05  A

 Com base na análise dos gráfi cos etários da população bra-
sileira, podem-se projetar para 2020 profundas alte rações 

na sua estrutura etária, como a redução da população 
jovem, refl etindo no estreitamento da base da pirâmide e 
no alargamento do topo, resultado do aumento da popula-
ção idosa. Essas alterações implicam maiores investimentos 
no sistema público de saúde, principalmente em serviços 
de geriatria.

06  C

 Na Europa, a elevada expectativa de vida e a baixa taxa 
de natalidade resultaram no envelhecimento demográ-
fi co, reduzindo a população economicamente ativa. Esses 
indicadores contribuem para o desequilíbrio no sistema 
previdenciário, fato agravado pela crise econômica que 
provoca elevados índices de desemprego, diminuindo as 
contribuições previdenciárias.

Atividades propostas

01  B

 Na letra da canção de Lamartine Babo, é retratada a sau-
dade de quem se despede de seu lugar de origem e vai 
embora à procura de prosperidade, realidade comum 
de quem se desloca do meio rural em direção ao centro 
urbano, movimento migratório defi nido como êxodo rural.

02  A

 Os municípios brasileiros de médio porte são os que mais 
cresceram em número de habitantes nos últimos anos. A 
distribuição das indústrias pelo território nacional, infl uen-
ciada pela “guerra” fi scal entre estados e municípios, e a 
melhoria de infraestrutura de transportes, telecomunica-
ções e energia favoreceram a criação de empregos em 
municípios de médio porte, confi gurando-os como áreas 
de atração migratória.

03  A

 A expansão da fronteira agrícola e a esperança de facilidade 
no acesso a terra proporcionaram um forte dinamismo eco-
nômico ao Brasil central e à Amazônia, estimulando novos 
fl uxos migratórios, processo que gerou profundas transfor-
mações na paisagem com graves alterações ambientais e 
frequentes confl itos agrários.

04  B

 O quadro Retirantes, produzido por Candido Portinari em 
1944, denuncia os problemas sociais do país, expondo o 
sofrimento dos nordestinos que enfrentam as limitações 
impostas pelos rigores do clima semiárido e as desigualda-
des sociais no Nordeste. A obra retrata a migração (êxodo 
rural) dos nordestinos que buscam melhores condições de 
vida em outras partes do país.
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05  B

 A análise dos mapas mostra a migração de retorno, resul-
tado da crise econômica mundial que atingiu duramente 
os países desenvolvidos, chegando a afetar o mercado 
futebolístico.

06  C

 Atualmente, com a formação de polos de desenvolvimento 
no país e com o crescimento das cidades de médio porte, 
está ocorrendo um redirecionamento do fluxo migratório. 
Há aglomerações urbanas que centralizam atividades indus-
triais, agrícolas e/ou de mineração, com infraestrutura 
para produção, armazenamento, distribuição e circulação 
de produtos e serviços no interior do país, que alteram o 
deslocamento das migrações, redirecionando o fluxo para 
cidades de médio porte.

07  C

 O estreitamento da base revela o declínio da taxa de fer-
tilidade, o que implicará diminuição do número de jovens 
em idade escolar. 

 O aumento da população adulta indica um número maior 
de pessoas em idade produtiva, elevando-se a capacidade 
do país de inserir mão de obra no mercado de trabalho. 

 A expansão do topo está associada ao aumento da expec-
tativa de vida, fato que exigirá maior custo com o sistema 
previdenciário e com o atendimento à saúde dos idosos.

08  E
 De acordo com o gráfico, verifica-se a predominância das 

populações adulta e idosa. Nessa perspectiva, a pirâ-
mide etária brasileira deverá ficar invertida, e o título mais 
adequado para a reportagem será: “O Brasil de cabelos 
brancos”.

09  B

 A análise da distribuição da população economicamente 
ativa (PEA) por setor de atividade mostra o grande contin-
gente de trabalhadores nos setores secundário e terciário, 
típico de um país urbano industrializado, superando um 
modelo econômico baseado em uma economia agroe-
xportadora. O setor primário, empregando 20,9% da 
população economicamente ativa, indica a influência das 
políticas de assentamento do homem rural e os subsídios 
oferecidos à agricultura familiar.

10  B

 O texto e a tirinha fazem referência ao desemprego, fenô-
meno que cresce em todo o mundo, retrato da globaliza-
ção, que aumentou a competitividade entre as empresas, 
as quais exigem produtividade máxima com custo mínimo. 
O avanço da automação industrial contribuiu para eliminar 
milhares de postos de trabalho e ampliar a taxa dos excluí-
dos, que, muitas vezes, migram para o setor informal.

11  D

 O desemprego estrutural é provocado pela necessidade 
de as multinacionais minimizarem os custos de produção, 

o que resulta na crescente substituição do ser humano 
pela máquina, ocorrendo uma hipertrofia terciária, com o 
crescimento da economia informal.

12  B

 A análise das pirâmides permite concluir que houve uma 
redução no número de crianças entre 0 e 4 anos e um 
aumento da população com mais de 80 anos. Esses dados 
apontam para um processo de envelhecimento da popu-
lação com incremento na expectativa de vida.


