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ASSUNTO: Fluxos migratórios na América 
Latina. Percurso – 7 

8° ANO – Geografia – Ricardo Chaves  

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 7. Todas as questões 

servirão para orientar os seus estudos e estas serão corrigidas em sala de aula em breve. 
 
Um abraço. 

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Analise o infográfico e, em seguida, responda aos itens a seguir. 
 

 
 
a) Quais são os dois continentes mais procurados pelos emigrantes brasileiros? Formule uma hipótese sobre 

essas preferências. 
b) Recentemente, muitos imigrantes sul-americanos têm se instalado no Brasil, principalmente em São Paulo. 

De que países são eles? 
 
02. Analise o mapa a seguir. 

 
 

Explique o critério utilizado para regionalizar a América representada na imagem e indique quais são as atuais 
resistências locais quanto ao critério definido para regionalizar o continente. 
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03. Analise o mapa a seguir. 
 

 
 

A respeito dos grupos de imigrantes no Brasil, responda ao que se pede. 
a) Qual é a principal região de origem dos imigrantes que se destinam ao Brasil? 
b) Explique o contexto regional para o Brasil ser um país que atrai imigrantes. 

 
04. Entre 2009 e 2014, segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM), da ONU, dos 39 milhões de 

migrantes latino-americanos, 64% deles migraram para países da própria América Latina e os 36% restantes se 
dirigiram a outros países do mundo. Disserte em um parágrafo crítico sobre os motivos que reverteram o quadro 
do fluxo de migrações no cenário latino-americano. 

 
05. Analise a charge a seguir. 

 
 

Cite o nome e explique as motivações para a existência do sentimento de aversão aos imigrantes em países 
receptores desses grupos. 
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06. Analise a charge a seguir. 

 
 

A partir da análise da charge, responda ao que se pede. 
a) De modo geral, como é a política de imigração dos Estados Unidos para os imigrantes latino-americanos? 
b) Apresente três fatores repulsivos presentes na América Latina que motivam a imigração para os EUA. 
c) Caracterize o modo de vida dos imigrantes ilegais que vivem nos EUA diante da condição jurídica nesse país. 
 


