
 

 

Tarefa 18 - Geografia – Prof. Vanessa - 7º Ano 
 
01.  

a) Entre os fatores econômicos responsáveis por movimentos migratórios internacionais estão as 
desigualdades econômicas entre os países que motivam a mobilidade de trabalhadores. Entre os 
exemplos, citam-se a migração de mexicanos para os EUA, a migração de países africanos para a 
Europa, de países do Leste Europeu para a Europa Ocidental, de países da América Latina para o Brasil 
e de brasileiros para o Japão. 

b) Entre os fatores políticos responsáveis por movimentos migratórios internacionais estão guerras, 
conflitos civis, regimes políticos autoritários que motivam fluxos migratórios de refugiados. Entre os 
exemplos, encontram-se: a saída de afegãos em direção ao Paquistão, de iraquianos para o Irã, de 
palestinos para países do Oriente Médio, de cubanos para os EUA, de norte-africanos em direção à 
Europa mediterrânea. 

c) As diferenças nas estruturas demográficas dos países desempenham importante papel nos fluxos 
migratórios internacionais, uma vez que diferentes taxas de crescimento vegetativo e de expectativa 
de vida influenciam na atratividade ou repulsão da mão de obra, o que se reflete na dinâmica da PEA 
(população economicamente ativa) dos países envolvidos como polos emissores ou receptores de 
população. Como exemplos, podemos citar a migração de populações de países da América Latina e do 
norte da África para países europeus e a migração europeia para a América, no século XIX. 

 
02. 

a) Países da América Latina (destaque para o México e países da América Central), Ásia (destaque do sul 
e do sudeste) e África (norte e sul do Saara) 
Países destacados, atualmente, de origem de migrantes/refugiados: Síria, Afeganistão, Somália, Sudão 
do Sul, Sudão, Iraque, Eritreia, Paquistão, Nigéria. 
Dentre as razões da emigração no mundo, podemos apresentar: 
A eclosão de guerras civis e atuação de grupos radicais ou insurgentes controlando territórios 
interferiram no modo de vida de populações locais, principalmente no Oriente Médio e na África e 
foram responsáveis por movimentos migratórios internos e internacionais. 
Neste início do século XXI, novos conflitos geopolíticos reordenaram os fluxos migratórios. Hoje, com a 
globalização, acentuaram-se as diferenças socioeconômicas entre as diversas regiões do globo, o que 
leva grandes contingentes a buscar melhores condições de vida em outros países. Ampliaram-se 
também os meios de comunicação e com isso as informações sobre outros modos de vida. 
Fatores econômicos: pobreza, falta de oportunidades de trabalho ou emprego, falta de perspectivas. 
Fatores políticos-ideológicos: perseguições políticas ou religiosas, guerras e conflitos (militares, civis, 
de causas étnico-raciais). Fugas em busca de segurança. 
Fatores de ordem natural: desastres ou catástrofes ambientais (secas, inundações, terremotos, 
erupções vulcânicas, tsunamis, entre outros). 

b) Em alguns países da Europa, o repúdio (e mesmo xenofobismo) em relação aos imigrantes é expresso 
em diferentes esferas: pelos partidos políticos de extrema direita, que exigem leis mais duras e 
restrições contra a entrada de estrangeiros; por grupos de jovens neonazistas e neofacistas, que 
praticam atos de violência contra negros, judeus, muçulmanos e outras etnias; pela sociedade, que 
toma atitudes de preconceito, exclusão, racismo e outras formas de perseguição. Além da rejeição de 
parte da população que encara os imigrantes como uma ameaça à sua identidade cultural e a seus 
empregos. 
Relativamente à migração regular, a UE fixa as condições para as entradas legais e de residência. Os 
Estados-Membros mantêm o direito de determinar os volumes de admissão das pessoas oriundas de 
países terceiros em busca de emprego. 
A União Europeia também lida com a migração irregular, especialmente através de uma política de 
repatriamento que respeite os direitos fundamentais. No que diz respeito à integração, não existe 
harmonização das legislações nacionais. No entanto, a UE pode desempenhar um papel de apoio, 
especialmente a nível financeiro. 
Um dos principais pontos de atrito entre os países europeus diz respeito à distribuição dos imigrantes 
depois que estão na Europa. Sendo que boa parte da opinião pública é reticente quanto a recebê-los. 
A recente crise da imigração, a pior desde o final da Segunda Guerra Mundial, agudizou os problemas 
em cada país e entre eles, quando volumosos fluxos de deslocados chegaram, principalmente nos anos 
2015-2016 (2,5 milhões de pessoas pediram asilo, sendo a maioria deslocados ilegais). A crise 
migratória vem exigindo ações e reformas adicionais para garantir a segurança das fronteiras, bem 
como uma distribuição mais justa dos requerentes de asilo entre os países da UE. A chegada constante 
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e em massa de imigrantes à Europa, há vários anos, tornou-se o principal tema de debate em vários 
países do continente. 
O recente caso da embarcação Aquarius foi bem ilustrativo em relação à agudização das questões 
sobre a entrada de migrantes na Europa e sua circulação entre fronteiras. 
Nos Estados Unidos: 
No governo do presidente Trump, a política migratória tem sido radicalizada. Sua promessa de 
campanha de construir um gigantesco muro na fronteira México-Estados Unidos lhe garantiu 
numerosos votos nas eleições presidenciais. Este muro ainda não foi construído. Mas, em abril de 
2018, o presidente americano determinou que todos os estrangeiros flagrados tentando entrar nos 
Estados Unidos sem documentação legal deveriam ser presos e julgados criminalmente. Como a 
legislação impede que menores sejam mantidos em prisões federais, os filhos desses imigrantes 
ilegais, que entraram juntos com seus pais, foram separados deles e levados para abrigos. Tem havido 
protestos e uma forte reação humanitária em relação a essas ações do governo norte-americano. 

c) A resposta do candidato deve ser encaminhada avaliando os problemas que os migrantes/refugiados 
encontram tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a curto, médio e longo prazos. 

 
03. Os fatores repulsivos que provocam as migrações são determinados por causas políticas, sociais e 

religiosas, que expulsam as populações dos seus locais de origem .Os fatores atrativos são determinados 
por causas econômicas. Áreas de crescimento econômico, seja agrícola, mineral, industrial ou comercial, 
exercem atração nas populações, geralmente vizinhas, devido à perspectiva de emprego ou enriquecimento 
fácil. 

 
04. 

a) Movimento diário de pessoas (cidade próximas, possuem funções específicas, dormitório–trabalho) 
b) Movimento temporário de pessoas (depende da sazonalidade climática). Comum nas populações 

nômades dos desertos. 
 
05. 

a) Durante o século XIX até por volta de 1939, a Europa foi a mais importante zona de repulsão 
demográfica do globo, com a ocorrência de fluxos migratórios para as Américas do Norte e do Sul, 
Ásia, Oceania e África do Sul. Esses fluxos foram estimulados pelo crescimento populacional, pela 
revolução técnica na agricultura, pelo processo de industrialização, pelas ocorrências de guerras e/ou 
epidemias e pela busca de novas oportunidades de trabalho. Diferentemente, após a Segunda Guerra 
Mundial, a Europa passou a ser uma zona de atração populacional em decorrência de sua reconstrução 
econômica, da necessidade de suprir mão de obra no mercado de trabalho, da política de bem estar 
social, da formação da união europeia, da busca de oportunidade de trabalho pelo imigrante e das 
facilidades de acesso à mobilidade e à informação.  

b) O imigrante tem enfrentado problemas de discriminação, porque, em vários países europeus, são 
vistos pela população local como concorrentes no mercado de trabalho, devido à diminuição no ritmo 
de crescimento econômico e aos avanços tecnológicos que ocasionaram o aumento do desemprego.  
ou  
O imigrante tem enfrentado problemas de discriminação, porque, em vários países europeus, são 
vistos pela população local como concorrentes no mercado de trabalho, e a maior oferta de mão de 
obra tende a manter e a reduzir os valores dos salários pagos.  
ou  
O imigrante tem enfrentado problemas de discriminação, porque, em vários países europeus, são 
vistos pela população local como concorrentes no mercado de trabalho por se submeterem a salários 
mais baixos. 

 


