
 

 

Tarefa 06 – Professora Vanessa 
 
01. DIFERENCIE migrações internacionais de migrações nacionais. 
 
02. CITE os fatores de atração e repulsão em relação aos fluxos internacionais. 
 
03. Leia o trecho: 

O termo Muro da vergonha é usado informalmente para descrever muros ou muralhas que envergonham 
os seus construtores ou que são projetados para envergonhar outrem. São muros construídos para impedir 
ou dificultar a passagem de pessoas entre países ou regiões caracterizadas por desequilíbrios de algum 
tipo. 
a) CITE exemplos de muros na atualidade que dificultam o fluxo migratório. 
b) EXPLIQUE os aspectos socioeconômicos que estão relacionados a dois dos muros citados acima. 

 
04. O início da década de 1990 foi marcado por um intenso fluxo migratório de brasileiros para os EUA. 

JUSTIFIQUE o motivo para esse fluxo.  
 
05. É fato a presença de uma aversão ao estrangeiro, migrante ilegal, em países desenvolvidos, sobretudo no 

continente Europeu. No entanto, essa visão não é exclusiva de todos os cidadãos europeus. JUSTIFIQUE 
sua resposta. 

 
06. Leia o trecho:  

Migrações Sul-Sul já são metade do total  
Surgimento de ilhas de prosperidade em meio à miséria faz de países que antes eram escalas o destino 
final.  
 
APRESENTE uma justificativa para o crescimento desse fluxo migratório.  

 
07. Em dezembro de 2004, um tsunami varreu a costa de diversos países asiáticos e africanos, deixando, 

aproximadamente, 300 mil mortos e milhões de desabrigados. Vilas inteiras foram destruídas, enormes 
quantidades de sobreviventes precisaram caminhar dias até os abrigos temporários onde muitos vivem 
ainda hoje. Oito meses depois, foi a vez do furacão Katrina chegar à costa do golfo do México e colocar um 
milhão de norte-americanos na estrada. Nem seis semanas haviam se passado quando um terremoto de 
grandes proporções atingiu o sul da Ásia... Segundo estimativa da Universidade das Nações Unidas (UNU), 
até 2010 o mundo terá 50 milhões de pessoas obrigadas a deixar seus lares, temporária ou 
definitivamente, por problemas relacionados ao meio ambiente.  
QUAL o tipo de migrante se relaciona com o texto exposto acima? CITE outro acontecimento ambiental 
que leve a esse fluxo. 

 


