Tarefa 27 – Professor Cléber
01. Leia o seguinte texto:
Pedidos de refúgio no Brasil cresceram 800% nos últimos dias
Entre 2 e 3 de agosto deste ano, o Acnur (Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados)
apoiou a realização da Copa dos Refugiados, que contou com a participação de aproximadamente 200
estrangeiros que vivem no Brasil.[...] O evento aconteceu em São Paulo, onde mora a maioria dos
refugiados que está no país, e foi organizado pelos próprios estrangeiros.
Entre os participantes estão seleções de países como Síria, Colômbia, Mali, Afeganistão, Serra Leoa,
Paquistão e República Democrática do Congo. A Nigéria foi a campeã da Copa.
(ONU. Notícias e Mídias. Rádio ONU. 6 ago. 2014. Disponível em: <http://www.unmultimedia.org/
radio/portuguese/2014/08/pedidos-de-refugio-no-brasil-cresceu-800-nos-ultimos-anos-diz-acnur/#.U-YAUeNdWqg>.
Acesso em: 10 ago. 2014.)

Quais as razões justificam o recente aumento de pedidos de refúgio no Brasil?
a) A esperança de oportunidades de destaque esportivo no futebol.
b) A fuga em massa do continente africano, em função do vírus Ebola.
c) A manutenção dos conflitos da Guerra Fria que forçam a saída da população.
d) Guerras e perseguições no país de origem e esperança de trabalho no Brasil.
e) Oportunidades trazidas por empresas brasileiras que atuam no exterior.
02.

Observando os fluxos migratórios destacados no mapa, é correto afirmar, a respeito da Região Nordeste,
que
a) nos primeiros séculos de ocupação europeia da Região Nordeste, desenvolveram-se as primeiras
atividades de grande expressão econômica para o país, como a extração do pau-brasil, do cacau e,
posteriormente, do babaçu, em que a grande quantidade de mão-de-obra se fazia essencial.
b) as plantations de cana-de-açúcar, desenvolvidas nos estados de Rondônia, Pará e Goiás, nos séculos
XVI e XVII, tornaram essas áreas focos de migrantes em busca de prosperidade, já que o produto
visava ao mercado europeu, gerando uma decadência produtiva para a Região Nordeste.
c) de acordo com a Divisão Política do IBGE, a Região Nordeste é composta por cerca de 47 milhões de
habitantes, distribuídos em 10 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe, parte do estado do Maranhão e parte do estado de Minas Gerais (Vale do
Jequitinhonha).
d) devido aos graves problemas socioeconômicos e ambientais, como as grandes desigualdades de renda,
a forte concentração fundiária e as secas no Sertão nordestino durante o século XX, a região passou a
representar um cenário de intenso movimento de repulsão populacional. Muitos habitantes saíram,
sobretudo entre as décadas de 1940 e 1980, em busca de oportunidades de trabalho em outras
regiões do país.
e) com o abandono persistente de áreas produtivas nordestinas, o governo federal criou, na década de
1930, no governo de Getúlio Vargas, a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).
Porém, devido aos desvios de capitais que nunca chegavam aos seus verdadeiros destinos, o órgão foi
desativado na década de 1990.

Biologia – Avaliação Produtiva

03. Os migrantes tiveram um papel fundamental na expansão das atividades econômicas e na organização do
espaço brasileiro. Desde a década de 1930, fluxos migratórios cruzaram o país nas mais diversas direções.
Neste início do século XXI, um dos movimentos mais significativos da população migrante é
a) a marcha para o Centro-Oeste do país, em busca de fronteiras agrícolas.
b) o retorno aos estados de origem, principalmente do Sudeste para o Nordeste.
c) a de pequenos agricultores em direção às terras da Campanha Gaúcha.
d) em direção à cidade de São Paulo, após sua transformação em cidade global.
e) o do êxodo rural acelerado no Centro-Oeste, em direção à Brasília
04. Analise a tabela.

A partir da análise da tabela e de conhecimentos sobre a dinâmica imigratória, pode-se afirmar que o
aumento da entrada de imigrantes no período de 1890 a 1899 no Brasil deveu-se
a) ao estímulo à imigração para o Brasil pelos governos da Alemanha e Itália, que passavam por períodos
de paz e reconstrução.
b) à oferta para que imigrantes italianos e japoneses chegassem ao país como proprietários de grandes
fazendas.
c) à oportunidade de trabalho ocasionada pela abolição da escravatura, associada ao desemprego nos
países de origem dos imigrantes.
d) ao projeto governamental de promover a democratização da sociedade brasileira, beneficiando os
trabalhadores imigrantes.
e) à atração exercida pelo desenvolvimento industrial ocorrido em algumas regiões do país.
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