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RESOLUÇÃO 

 
01. a) Os dois principais destinos são América do Norte e Europa. Os emigrantes buscam oportunidades de emprego 

e melhoria de vida. 
b) São da Bolívia, Peru e Colômbia. Recentemente, a crise político-econômica da Venezuela também aumentou 

o fluxo de imigrantes. 
 
02. O continente americano foi colonizado por povos de várias nações europeias, dentre eles: portugueses, espanhóis, 

franceses, ingleses e holandeses. Esses povos passaram a explorar toda a América e a impor sua cultura de 
maneira forçada aos povos nativos do continente.  
Essa influência cultural oriunda de diferentes nacionalidades produziu distinções entre os países do continente, 
especialmente no que se refere ao idioma. Diante desse fator, o continente é regionalizado em América Latina e 
América Anglo-Saxônica.  
Essa distinção é proveniente da língua falada nos países do continente. Desse modo, são considerados países 
latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como por exemplo, espanhol, francês e português. 
Já as nações que falam língua de origem anglo-saxônica, como o inglês, formam a América Anglo-saxônica. 
Alguns países ainda apresentam resistências culturais, como o Peru e o Paraguai. Esses países também utilizam 
idiomas nativos. O espanhol é a língua oficial do Peru. No entanto, devido à herança indígena peruana, algumas 
linguagens anciãs ainda faladas por minorias no país ganharam um status oficial. As duas linguagens mais 
proeminentes e amplamente utilizadas no Peru são o Quechua e o Aymara. 

 
03. a) A América do Sul e a Europa são, conforme o mapa, as principais emissoras de imigrantes para o Brasil. 

b) O Brasil apresentou crescimento econômico durante a década de 2010, além de possuir dimensões 
continentais. No cenário latino-americano, algumas dificuldades como a entrada nos EUA/Europa ou a 
xenofobia desencorajam imigrantes que se deslocariam para essas regiões. 

 
04. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a migração está 

intimamente relacionada com os territórios rurais, onde as pessoas enfrentam mais pobreza e menos 
oportunidades, problemas de violência e de execução da Justiça, bem como os efeitos da mudança climática. O 
fenômeno migratório é particularmente intenso e complexo no México e nos países do Triângulo Norte das 
Américas: El Salvador, Guatemala e Honduras. Dos quase 30 milhões de migrantes internacionais latino-
americanos, quase 15 milhões são desses países, dos quais 11 milhões vêm do México.  
Além dos fatores mencionados, também são identificadas questões como o desenvolvimento econômico da própria 
região e projetos agroindustriais que concentram terras e provocam o deslocamento de comunidades tradicionais. 

 
05. Xenofobia é o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a 

pessoas que vêm de fora do seu país com uma cultura, hábito, raça ou religião diferente. A xenofobia compartilha 
diversas características com o racismo podendo-se manifestar de várias formas, envolvendo as relações e 
percepções do endogrupo em relação ao exogrupo, incluindo o medo de perda de identidade, suspeição acerca 
de suas atividades, agressão e desejo de eliminar a sua presença para assegurar uma suposta pureza.  
A xenofobia pode ter como alvo não apenas pessoas de outros países, mas de outras culturas, subculturas, 
sistemas de crenças ou características físicas. O medo do desconhecido pode ser mascarado no indivíduo como 
aversão ou ódio, gerando preconceitos. Note-se, porém, que nem todo preconceito é causado por xenofobia. 

 
06. a) A política migratória dos EUA é restritiva e bastante criteriosa quanto a entrada de imigrantes. Conforme a 

página da embaixada dos EUA, os vistos de não imigrantes são destinados a cidadãos de outros países que 
estejam indo temporariamente para os EUA. O visto permite que você viaje a uma porta de entrada nos EUA 
(aeroporto, por exemplo) e solicite permissão de um funcionário do Serviço de Alfândega e Proteção de 
Fronteiras do Departamento de Segurança Interna (DHS) para entrar nos Estados Unidos. Um visto não 
garante a entrada nos Estados Unidos. 

b) Fatores repulsivos são situações problemáticas nos chamados “lugares de origem”. Pode-se citar a pobreza, 
violência e ausência de perspectivas futuras de desenvolvimento. 

c) Os imigrantes ilegais vivem em condição de instabilidade jurídica nos EUA. Caso sejam descobertos pelas 
autoridades, os imigrantes ilegais enfrentam um processo criminal e consequentemente são deportados. 


