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Simulado sobre Migrações 
Concurso Professor de Geografia 

 
01.(Ano:2018/Banca:CESPE) Nas últimas décadas, as cidades têm representado uma         
grande conquista do homem moderno. Hoje em dia são elas que dirigem e organizam o               
mundo, pois concentram os grandes centros de decisões político-econômicas e          
científico-tecnológicas. Acerca do processo de urbanização brasileiro, julgue o item que           
segue. 
Da década de 80 do século XX aos dias atuais, o maior crescimento é observado nas                
metrópoles nacionais, com predomínio da migração inter-regional. 
 
Certo  Errado 
 
02.(Ano:2018/Banca:CESPE) No último meio século, houve uma mudança revolucionária         
em escala planetária: cada vez mais, as lojas locais dão lugar ao domínio dos gigantes da                
distribuição, como o Walmart e o Carrefour. Na Espanha, mais de 80% das compras das               
famílias são feitas em hipermercados e, dessas compras, 75% estão concentradas nas            
cinco maiores redes: Mercadona, Eroski, Carrefour, Auchan e Dia. Tal mudança está longe             
de ser uma realidade particular de um país ou de um setor: trata-se de uma tendência                
mundial. 
N. Castro. A ditadura dos supermercados: como grandes distribuidores decidem o que            
consumimos. Madrid: Akal, 2017 (com adaptações). 
Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o item que se                 
segue, acerca das redes de produção e consumo globais. 
As cidades médias brasileiras são polos atrativos, tanto para fluxos migratórios internos,            
como para investimentos empresariais globalizados. Hipermercados, centros comerciais,        
lojas de franquia, concessionárias de veículos, hotéis e diversos serviços são instalados            
nessas cidades em diferentes regiões do país, caracterizando o processo de globalização            
do território brasileiro. 
 
Certo  Errado 
 
03.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) Na maioria dos países desenvolvidos, há uma maior         
concentração de pessoas vivendo nas cidades que no campo. Entretanto, é nos países             
subdesenvolvidos e emergentes que ocorrem os mais intensos processos de urbanização           
na atualidade. Isso acontece em razão dos atrativos das cidades, como a oferta de              
empregos nas indústrias, na construção civil e no setor terciário, bem como pelo êxodo              
rural, provocado pela mecanização do campo, o que deixa trabalhadores rurais           
desempregados. A grande concentração de pessoas nas áreas urbanas de algumas           
grandes cidades, metrópoles ou regiões metropolitanas, aliada às dificuldades dos governos           
em oferecer melhores serviços públicos, é denominada macrocefalia urbana ou inchaço           
urbano. Apesar de essas poucas cidades concentrarem funções econômicas, culturais,          
administrativas e políticas, ou seja, exercerem grande influência sobre a maioria das demais             
cidades de um país, esse fenômeno tem provocado uma série de problemas: falta de              
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infraestrutura, submoradias, desemprego, doenças e violência, entre outros. Das cidades a           
seguir qual delas NÃO é enquadrada como um caso de macrocefalia? 
a)  Lagos (Nigéria). 
b) Tóquio (Japão).  
c) Nairóbi (Quênia). 
d)  Cidade do México (México). 
 
04.(Ano:2018/Banca:NUCEPE) Crise migratória: cresce fluxo de migrantes e refugiados         
venezuelanos no Brasil. (Fonte: uol, 05/01/2018). Entretanto, no mundo todo, o número de             
migrantes passa dos 243 milhões, caso morassem todos no mesmo país, seria o quinto              
mais populoso do mundo, à frente do Brasil. É muita gente, e os países são impactados por                 
estas idas e vindas migratórias. Sobre essa questão migratória é INCORRETO afirmar: 
a) Os países desenvolvidos são os que mais atraem migrantes e também são os mais               
sensíveis à questão migratória, a exemplo dos EUA com relação aos latinos, em especial os               
mexicanos. 
b) O Brasil é um dos principais destinos dos migrantes venezuelanos, os quais chegam ao               
país pela região norte e, nos últimos anos, vem aumentado em função da crise política               
econômica que afeta à Venezuela. 
c) A intensificação da crise política na Síria tem provocado um fluxo migratório intenso em               
direção aos vizinhos países asiáticos, mas também em direção à Europa. 
d) O aumento dos fluxos migratório associado às questões econômicas e políticas nas             
últimas décadas tem contribuído para reforçar as ideias xenófobas em vários países, em             
nome da segurança, do emprego e da preservação cultural.  
e) As diferenças econômicas ainda estão entre as principais causas da migração nas             
diversas escalas espaciais, o que explica a existência de um fluxo migratório dos países em               
desenvolvimento em direção aos desenvolvidos. 
 
05.(Ano:2018/Banca:CESPE) À Geografia está posto o desafio de pensar a cidade em sua             
perspectiva espacial, isto é, a necessidade da produção de um conhecimento que dê conta              
da construção de uma teoria da prática sócio-espacial urbana para desvendar a realidade             
urbana em sua totalidade e as possibilidades que se desenham no horizonte e para a vida                
cotidiana na cidade. Significa pensar o processo de reprodução do espaço urbano em suas              
várias dimensões. 
               Ana Fani. A produção do espaço urbano, São Paulo, 2011, p. 67 
Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, julgue o item a             
seguir a respeito dos processos de urbanização e metropolização. 
 
O êxodo rural foi o mais importante movimento migratório para o adensamento das cidades              
enquanto centros polarizadores regionais.  
 
Certo  Errado 
 
06.(Ano:2018/Banca:CESPE) Acerca dos movimentos migratórios internos, da estrutura        
etária da população brasileira e da evolução de seu crescimento no século XX, julgue o item                
a seguir. 
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O baixo crescimento vegetativo da população brasileira verificado nos últimos três censos            
demográficos indica a diminuição do ritmo de migrações no país e o início de longo ciclo de                 
estagnação. Centros urbanos de atração de migrantes, como Brasília, Manaus e São Paulo,             
diminuíram drasticamente o ritmo de crescimento econômico, justificando assim a queda do            
fluxo migratório de entrada e o aumento da saída de população. 
 
Certo  Errado 
 
07.(Ano:2018/Banca:CESPE) Acerca dos movimentos migratórios internos, da estrutura        
etária da população brasileira e da evolução de seu crescimento no século XX, julgue o item                
a seguir. 
 
Fundamentados no aumento da expectativa de vida, que resulta em crescimento das            
despesas com aposentadorias, serviços de saúde e assistência social, setores da           
sociedade brasileira defendem a necessidade de reforma do sistema previdenciário          
nacional. 
 
Certo  Errado 
 
08.(Ano:2017/Banca:CESPE) Atualmente, dos dez países mais populosos do mundo, um          
está na África (Nigéria), cinco na Ásia (Bangladesh, China, Índia, Indonésia e Paquistão),             
dois na América Latina (Brasil e México), um na América Anglo-saxônica (EUA) e um na               
Europa (Rússia). Sétima maior população do mundo, a Nigéria é o país que apresenta              
maior ritmo de crescimento, e deve ultrapassar os EUA até 2050, passando a ocupar a               
terceira posição entre os mais populosos. A atual população mundial de 7,3 bilhões de              
pessoas vai alcançar as marcas de 8,5 bilhões até 2030 e de 9,7 bilhões em 2050. Com                 
esse ritmo, o planeta deve chegar a 2100 com 11,2 bilhões de seres humanos, um               
crescimento de 53% em relação ao presente. 
Organização das Nações Unidas (ONU). Perspectivas da população mundial: a revisão de            
2015. 2016 (com adaptações). 
Tendo o tema desse fragmento de texto como referência inicial, julgue (C ou E) o item                
subsequente, considerando aspectos geográficos diversos relacionados aos movimentos        
migratórios internacionais e intranacionais. 
 
O início do século XXI tem sido marcado pela intensificação da crise migratória global, pela               
entrada em massa de refugiados e ilegais no continente europeu, e pela pauta, na agenda               
política de diversos países, do tema da migração internacional, sendo o Brasil, nesse             
cenário, um dos integrantes das rotas de migrações internacionais. 
 
Certo  Errado 
 
09.(Ano:2016/Banca:MPE-GO) “As migrações internacionais são um fenômeno diretamente        
associado à ‘era industrial’.” (Magnoli, p.464, 2005). 
Considerando a frase acima, leia as afirmativas a seguir: 
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I - Durante o século XIX, a Europa foi a mais importante zona de repulsão demográfica do                 
globo. 
II - Atualmente, a União Europeia, em sua totalidade, configura a maior zona de atração de                
fluxos migratórios do mundo. 
III - Grande parte das migrações internacionais da atualidade tem causas econômicas. 
IV - No atual período de globalização, assim como o capital, os fluxos migratórios fluem sem                
empecilhos através das fronteiras nacionais. 
V - A África do Sul, importante economia industrial da África, é um país que recebe                
significativos fluxos migratórios de fundo econômico do continente.  
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  
a) II e IV 
b) IV e V 
c) I, II e III 
d) I, III e V 
e) II, III e V  
 
10.(Ano:2016/Banca:CESGRANRIO) No Brasil, durante muito tempo, as migrações        
internas, do Norte para o Sul e do mundo rural para as cidades, constituíram uma tentativa                
de resposta individual à extrema pobreza de algumas regiões. Fator de diversificação do             
tecido social e de desenvolvimento de associações e ONG, essa mobilidade contribuiu para             
a riqueza do Sul, assim como para a expansão das favelas urbanas. A esses efeitos               
devem-se acrescentar, hoje, fluxos populacionais mais diversificados. 
DURAND, M-F. et al. Atlas da mundialização. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 130. Adaptado. 
Na atual realidade brasileira, ocorre um novo e recente fluxo populacional denominado 
a) movimento pendular 
b) êxodo rural 
c) migração de retorno 
d) transumância 
e) transmigração 
 
GABARITO 
01. errado 
02. certo 
03. b 
04. a 
05. certo 
06. errado 
07. certo 
08. certo 
09. d 
10. c 
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