
 Escola FB Kids  
 

Folha 03 
Aluno (a): 

5º ano                                                 Data:     /     / 2020 

Disciplina: Geografia                         Professora: Emilene 
 

 

As MIGRAÇÕES são deslocamentos da população e podem dividir-se em : 

 

QUANTO AO TEMPO Definitivas 

Temporárias 

QUANTO AO ESPAÇO Internas 

Externas 

QUANTO À FORMA Voluntárias 

Forçadas 

QUANTO AO CONTROLE Legais 

Clandestinas 

 

 

 

QUANTO AO TEMPO AS MIGRAÇÕES SÃO: 

 

 

DEFINITIVAS 

Quando as pessoas saem de um local, país ou região de forma permanente 

ou definitiva, isto é migrações em que a mudança de residência é definitiva 

ou dura muitos anos. 

 

 

TEMPORÁRIAS 

 

Quando a deslocação não tem um carácter definitivo ou permanente, mas 

dura apenas um determinado período de tempo, findo o qual as pessoas 

retornam ao local de partida, isto é migrações em que a mudança de 

residência não é definitiva (dura dias, semanas, meses ou apenas alguns 

anos). 

 

 

 



QUANTO AO ESPAÇO AS MIGRAÇÕES SÃO: 

 

 

INTERNAS 

 

São aquelas que ocorrem dentro da mesma região ou país. (por exemplo: 

êxodo rural, o êxodo urbano, algumas migrações laborais e algumas 

migrações turísticas). 

Dentro das migrações internas mas definitivas existem outros tipos de migrações: 

- Êxodo Rural – é a deslocação das pessoas do campo para a cidade (áreas rurais ->áreas 
urbanas) 

- Êxodo Urbano – é a deslocação das pessoas da cidade para o campo -> (áreas urbanas-
>áreas rurais) É uma tendência recente de migrações na Europa. 

 

 

EXTERNAS OU 

INTERNACIONAIS 

 

Quando ocorrem entre países ou continentes diferentes  

 

 

Dentro das migrações internacionais, mas definitivas podemos distinguir: 

- Emigração – saída voluntária de nacionais para um território estrangeiro com a intenção de aí 
se fixarem. 

- Imigração –  entrada voluntária de estrangeiros num país, com a intenção de nele se fixarem. 
 

Daqui podemos falar de dois elementos muito importantes: 

- Emigrante – indivíduo que abandona o seu país de origem. 
- Imigrante – indivíduo que entra num país estrangeiro para aí se instalar. 

 

QUANTO À FORMA AS MIGRAÇÕES SÃO: 

 

VOLUNTÁRIAS Quando resultam da iniciativa individual. 

FORÇADAS Quando a migração é imposta por alguém ou por alguma circunstância. 

 

QUANTO AO CONTROLE AS MIGRAÇÕES SÃO: 

 

LEGAIS Quando são do conhecimento das autoridades legais. 

CLANDESTINAS Quando são feitas sem o conhecimento das autoridades legais. 

 

 



 

 

 

 

A - Caracteriza os seguintes movimentos migratórios: 

 

1 -  Uma família portuguesa deixou o seu país de origem, fixando residência na Moldávia. 

_________________________________________________________________________ 

 

2 - Um casal mexicano fixou residência em Portugal, após ter vivido 2 anos em Espanha. 

_________________________________________________________________________ 

 

3 - Um foragido à justiça espanhola entrou em Portugal, utilizando documentos falsos e foi capturado 

passados 15 dias. 

_________________________________________________________________________ 

 

4 - Um médico português deslocou-se aos E.U.A, para assistir a um congresso doenças 

cardiovasculares. 

_________________________________________________________________________ 

 

5 - Um italiano fixou residência em Lisboa. 

_________________________________________________________________________ 

 

6 - Um casal de professores franceses veio passar as férias de Natal no Rio de Janeiro. 

_________________________________________________________________________ 

 

7 - Interna, êxodo urbano. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Bom Trabalho ! 

EXERCÍCIOS  DE APLICAÇÃO SOBRE MIGRAÇÕES 


