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1 – (ENEM 2009) A partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas 

décadas do século XX, registraram-se processos que resultaram em transformações na 

distribuição das atividades econômicas e da população sobre o território brasileiro, com 

reflexos no PIB por habitante. Assim,  

 

a) as desigualdades econômicas existentes entre regiões brasileiras desapareceram, 

tendo em vista a modernização tecnológica e o crescimento vivido pelo país.  

 

b) os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao Norte e ao Centro-Oeste do 

país prejudicaram o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, incapazes de 

atender ao crescimento da demanda por postos de trabalho. 

 

c) o Sudeste brasileiro deixou de ser a região com o maior PIB industrial a partir do 

processo de desconcentração espacial do setor, em direção a outras regiões do país. 

 

d) o avanço da fronteira econômica sobre os estados da região Norte e do Centro-Oeste 

resultou no desenvolvimento e na introdução de novas atividades econômicas, tanto nos 

setores primário e secundário, como no terciário. 

 

e) o Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período de retração 

econômica, como consequência da falta de investimentos no setor industrial com base 

na moderna tecnologia. 

 

2 – (Cesgranrio- RJ) A ocupação do território brasileiro, restrita, no século XVI, ao 

litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os 

séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos 

interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As afirmações 



abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades 

dominantes. 

1)No vale amazônico, o extrativismo vegetal – as drogas do sertão – e a captura de 

índios atraíram os colonizadores. 

2)A ocupação do Pampa gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada 

aos conflitos luso-espanhóis na Europa. 

3)O planalto central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo, e sua ocupação está 

ligada à mineração. 

4)A zona missionária no Sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos, 

interessados na escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a 

demarcação das fronteiras. 

5)O Sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi 

um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a 

expansão da lavoura. 

 

As afirmações corretas são: 

a) somente 1, 2 e 4. 

b) somente 1, 2 e 5. 

c) somente 1, 3 e 4. 

d) somente 2, 3 e 4. 

e) somente 2, 3 e 5. 

 

3 – O Brasil é um país de dimensões continentais, cujos movimentos migratórios se 

intensificaram a partir do século XIX e se estendem até os dias atuais. Os fluxos 

migratórios são diferenciados quanto ao período histórico, à dinâmica econômica e à 

origem e destino dos migrantes. 

  

Nesse contexto, é correto afirmar que, no Brasil, os fluxos migratórios  

a) foram decisivos no aumento populacional da região Centro-Oeste, que recebeu, 

predominantemente, pequenos produtores rurais da Região Nordeste, os quais se 

tornaram latifundiários e grandes produtores de soja. 

  

b) estão diminuindo consideravelmente, podendo ser extintos no futuro próximo, devido 

ao modelo de crescimento econômico homogêneo no território brasileiro. 

  

c) ocorrem em praticamente todo o território, nas mais diversas escalas espaciais, sendo 

atualmente mais complexos e dinâmicos que no passado, graças ao desenvolvimento 

dos sistemas de transporte, energia e comunicação. 

  

d) estão intimamente atrelados às questões naturais, como as secas no semiárido 

brasileiro que provocam a saída maciça de trabalhadores em direção ao Paraná e a São 

Paulo. 

  

e) destinam-se majoritariamente ao Rio de Janeiro e a São Paulo, oriundos da Região 

Norte, influenciados pelos maiores índices de crescimento econômico e qualidade de 

vida desses centros. 

 

4 – (ENEM 2016) A presença de uma corrente migratória por si só não explica a 

condição de vida dos imigrantes. Esta será somente a aparência de um fenômeno mais 



profundo, estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que 

podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados 

a viver em condições de vida culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar 

de origem. 

SCARLATO, F.C. População e urbanização brasileira. In: ROSS, J.L.S. Geografia do 

Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. 

 

O texto faz referência a um movimento migratório que reflete o(a) 

a) processo de deslocamento de trabalhadores motivados pelo aumento da oferta de 

empregos no campo. 

b) dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas, que resultou no inchaço 

das grandes cidades. 

c) permuta de locais específicos, obedecendo a fatores cíclicos naturais. 

d) circulação de pessoas diariamente em função do emprego. 

e) cultura de localização itinerante no espaço.  

 

5 – (PUC-SP) Mapa de população dos municípios brasileiros – 2000 

 

 
 

Tendo como referência os volumes populacionais e sua distribuição geográfica, pode ser 

dito que 

 

a) houve enorme concentração populacional em alguns municípios da faixa atlântica, o 

que indica a existência de grandes cidades. 

b) há grande representatividade dos municípios médios de um modo geral e, em 

especial, no norte do território. 

c) há grande concentração populacional no Sudeste, embora não haja nenhum município 



que se destaque particularmente. 

d) há concentração em certas partes do território, porém os contingentes dos municípios 

mais populosos não chegam a ser expressivos. 

e) à exceção do sudeste brasileiro, não há nas outras regiões municípios que alcancem 

os dois milhões de habitantes. 

 

6 – (ENEM 2015) População residente, por situação do domicílio 

Brasil – 1940/2000 

 
IBGE. Tendências demográficas: uma análise da sinopse preliminar do censo 

demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. 

 

O processo indicado no gráfico demonstra um aumento significativo da população 

urbana em relação à população rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela 

 

a) atração de mão de obra pelo setor produtivo concentrado nas áreas urbanas. 

b) manutenção da instabilidade climática nas áreas rurais. 

c) concentração da oferta de ensino nas áreas urbanas. 

d) inclusão da população das áreas urbanas em programas assistenciais. 

e) redução dos subsídios para os setores da economia localizados nas áreas rurais. 

 

 

 

 

 


