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 Atividade de Geografia 
 
1º Leia as afirmativas e escreva (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 

a) (  ) Quando uma pessoa entra em um lugar que não é o seu de origem, ela é chamada de emigrante.  

b) (  ) Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes nas terras brasileiras. Depois deles vieram 

muitos outros, de vários lugares do mundo.  

c) (  ) O Brasil é um país com pouca diversidade étnica e cultural.  

Reescreva corretamente as afirmativas falsas. 

 

2º Observe o mapa e os dados da tabela a seguir para responder às questões. 

 

a) Qual é a densidade demográfica do Brasil? 

 

  

b) Descreva, com dados da tabela, a distribuição da população brasileira pelas regiões do território 

 

 

Brasil: Densidade demográfica por região, 
2010. 
Regiões Densidade demográfica 
Brasil 22,43 hab/km² 

Norte 4,12 hab/km² 

Nordeste 34,15 hab/km² 

Sudeste 86,92 hab/km² 

Sul 48,58 hab/km² 

Centro-Oeste 8,75 hab/km² 

IBGE. Censo demográfico 2010.  
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3º Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões. 

                                                         Os migrantes de hoje 

O mundo nunca teve tanta gente morando fora do país de origem. A ONU (Organização das Nações Unidas) avalia que existem 

atualmente 160 milhões de migrantes, pessoas vivendo fora do seu país pelas mais variadas razões – da mudança temporária por 

exigência do trabalho à tentativa de uma vida melhor no exterior fugindo de guerras.  

Esse movimento só é comparável à grande onda migratória do início do século XX. Os especialistas calculam que, naquela época, 

cerca de 50 milhões de pessoas, a grande maioria europeus, deixaram o continente em direção ao novo mundo, como eram 

chamados na época as Américas e a Oceania. 

Essa primeira grande onda migratória da história levou milhões de britânicos e irlandeses aos Estados Unidos e Canadá. Brasil  e 

Argentina receberam milhões de italianos, espanhóis e portugueses. 

Se naquela época a movimentação era da Europa para as Américas, hoje é principalmente da América Latina, Ásia, África e Leste 

Europeu para os Estados Unidos, Canadá e Europa. (...)  

 Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/migrantes/migrantes.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2019.  

 

a) Na grande onda migratória do início do século XX, qual era o continente de origem da maioria dos 

migrantes? 

b) Qual era o destino desses migrantes? 

c) Quais as três nacionalidades europeias que migraram para o Brasil em maior número? 

d) Atualmente, os migrantes são de que origem? 

e) Para que países ou continentes os migrantes de hoje se dirigem?  

7º O que é migração de retorno? 

8º Entre os anos de 1990 e 2010, em que regiões se deram principalmente a migração de retorno? 

9º Explique o que são refugiados: 

10º O que são fluxos migratórios? 

Boa atividade! 

 


