
 

 

Tarefa 14 professor Robert 
 
01. (UFPR/2019) A ONU estima que 258 milhões de pessoas morem fora de seu país de origem – o que 

representa 3,4% da população mundial. Com quase 50 milhões de imigrantes, legais ou não, os EUA têm 
15% da população formada por estrangeiros. Em seguida, estão Arábia Saudita e Alemanha, com 12,2 
milhões de estrangeiros cada – o que representa 37% da população em território saudita e 15% no país de 
Angela Merkel. [...] Rússia, Japão e Paquistão têm, respectivamente, 8,1%, 1,8% e 1,7% de estrangeiros. 
[...] Argentina tem 4,9%, Chile 2,7% e Paraguai 2,4%. 

 

 
*Dados aproximados.  

 

(Fonte do texto e das informações: adaptado de <https://www.uol/no-ticias/especiais/imigrantes-brasil-venezuelanos-
refugiados-media-mundial. htm#menos-imigrantes-do-que-argentina-e-paraguai?>.) 

 
Levando em consideração o texto e os dados apresentados, assinale a alternativa correta.  
a) O número de estrangeiros, no Brasil, é proporcionalmente maior que na Argentina e no Paraguai, haja 

vista que esses países possuem menor população.  
b) No Brasil, em razão do tamanho da sua população e da quantidade de estrangeiros, pode-se dizer há 

um equilíbrio entre ambos, se comparado aos EUA e à Alemanha, por exemplo.  
c) As informações do texto e os dados da tabela evidenciam que o Brasil é pouco atrativo para 

estrangeiros, se comparado aos outros países.  
d) O Brasil, por ser conhecido por ter boas políticas de Estado em relação à migração, tem apresentado 

historicamente um crescente interesse por parte dos estrangeiros migrantes.  
e) A política de incentivo à migração, integrando-os à economia, faz com que os EUA se tornem o país 

mais visado para estrangeiros. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 2     

Relativismos e divisões 
 

Costuma ser irritante a expressão “ah, isso é relativo”, especialmente quando aplicada sobre uma verdade 
que julgamos absoluta. Mas o relativismo vive, exatamente, da desconfiança quanto a qualquer absoluto. O 
relativista suspende julgamentos definitivos, como Sócrates já fazia nos diálogos com seus pares, na Grécia 
antiga. 

O certo é que os praticantes do relativismo não têm vida fácil. O que foi mais importante no caminho da 
civilização: o domínio do fogo ou a invenção da roda? Do ângulo da cozinheira ou de um motorista, a resposta 
não parece difícil, mas um relativista não apenas hesitará na resposta como duvidará do mérito da pergunta. E 
se tivéssemos que escolher entre o princípio das alavancas ou o da propulsão nuclear? E se formos até à Bíblia, 
para perguntar: quem pecou mais, Adão ou Eva? O relativista responderá: mas o que é pecado? Numa rebelião 
popular contra uma ditadura chovem pedras e paus no ar, todo mundo está em risco – e o dono da vidraçaria, 
apolítico, sorri. Numa eleição é frequente que o relativista se abstenha. Ah, a política, que prato cheio para os 
relativistas: quem tinha razão na guerra da Criméia? Por que caiu Napoleão? Personalidades conduzem as 
massas ou estas fundam as lideranças? No Brasil do século passado: a queda do primeiro governo Vargas foi o 
fim de uma ditadura ou novo golpe? Os historiadores, por vezes, têm que enfrentar o duro dilema da escolha, 
esta que é o inferno dos relativistas. 

O relativismo comparece em todas as áreas. Quem foi maior: o Newton, com suas três leis fundamentais, 
ou o Einstein, ao demonstrar, entre outras coisas, que “É preciso estar em constante movimento para manter o 
equilíbrio”? No campo das fábulas, muitas têm duas versões conclusivas, como a da cigarra e da formiga. As 
religiões dividem-se quanto aos valores e perfis divinos; na política, o embate é a lei, e as posições de classe 
relativizam o valor de um fato. Aliás o fato também se relativiza, ao ser rebaixado a opinião. O fenômeno 
contemporâneo das migrações em massa abre discussão sobre o papel ou a existência mesma de fronteiras 
nacionais. Não era para apagá-las que nasceu a decantada globalização? 

No campo das artes, as divisões e os ângulos são incontáveis. Prosa ou poesia? Realismo ou romantismo? 
A consagração religiosa na disciplina de Bach ou a energia individualista e trágica de Beethoven? Música para 
ouvir ou para dançar? A revolução russa ganha força num filme histórico ou a denúncia revolucionária se vê 
melhor num filme de Carlitos? A fotografia e o cinema, fotogramas isolados ou em movimento regular, 
diminuem a arte da pintura naturalista? A pureza do som digital revela-se mais artificial do que o som das 
gravações em vinil? 

Um teste vocacional parece ser concebido por relativistas. O jovem que faz o teste pode ter como resultado 
a indicação de duas carreiras muito distintas: biólogo ou economista. Talvez ele acabe fazendo Letras, em vez 
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de se decidir pelas leis de Mendel, decisivas para a compreensão da hereditariedade, ou de Adam Smith, pai do 
liberalismo econômico. Num de seus maiores contos, Machado de Assis escolheu como protagonista um 
festejado compositor de polcas, música alegre e dançante, que preferiria ser o autor de sisudas sonatas ou de 
prelúdios clássicos – e o narrador de Machado concluiu que esse pobre pianista era “uma eterna peteca entre a 
ambição e a vocação”, amargando esse duro movimento do pêndulo, tão característico das pessoas divididas. 

Jornalismo profissional ou redes sociais? Por onde passa a força decisiva das informações, nos dias que 
correm? A reserva de cotas nas escolas públicas é um duradouro instrumento de justiça ou medida 
emergencial? O Estado é laico em sentido absoluto ou deve ceder espaço para diferentes manifestações 
religiosas? Os currículos escolares devem se orientar por princípios centralizadores ou seguir inclinações 
regionais? Têm os homens algum papel nas afirmações do feminismo? A sexualidade tem a ver com gêneros, e 
há definições a fixar nesse campo delicado dos desejos e das identidades? 

É possível que no século XXI desenvolvam-se as contradições próprias do relativismo: a permanência na 
posição relativista acaba sendo sua condenação a um absoluto, o do adiamento sistemático da escolha. O 
intimismo confidencial e a vida privada não combinam muito com a internet e os smartphones; as noções 
mesmas de interesse público e interesse privado parecem pouco nítidas, ou mesmo desnecessárias. O 
crescente avanço das ciências e das várias tecnologias parece favorecer uma posição relativista planetária, 
segundo a qual tudo parece condenado a ser efêmero, tudo parece estar à espera de sua imediata superação. 
Uma multidão de pessoas entretidas cada uma em seu celular é um cenário que confirma uma orientação geral 
para a pluralidade de interesses, dentro da qual tudo parece ser tão decisivo quanto relativo. É essa nossa 
marca de modernos? 

(Aristeu Gonçalves Filho, inédito) 
 
02. (PUCCamp SP/2019) As migrações em massa tornaram-se fenômenos cada vez mais presentes na 

atualidade. Muitos desses movimentos populacionais 
a) estão fortemente concentrados na Europa, principalmente nos países mediterrâneos onde as políticas 

de acolhimento são mais eficazes. 
b) têm sido reconfigurados, pois, com as inúmeras restrições impostas pelos países do Norte, cada vez 

mais têm assumido a direção Sul-Sul. 
c) mantêm as características dos movimentos de meados do século XX, pois há forte predomínio de 

migrantes com alto nível de especialização. 
d) apresentam perfis demográficos específicos com forte predomínio de mulheres e idosos, menos 

afetados por reações de xenofobia. 
e) configuram reações espontâneas de grupos humanos que habitam meios naturais hostis e cada vez 

mais sujeitos a desastres ambientais. 
 
03. (Faculdade São Francisco de Barreiras BA/2019) Na busca por um novo país para viver, são 

encontradas muralhas, e botes são naufragados, como vem ocorrendo com alguns grupos vindos da África 
ao atravessar o Mediterrâneo.  
Embora o holocausto da II Guerra Mundial tenha marcado a tomada de consciência da necessidade da 
criação, no plano internacional, da sistematização dos Direitos Humanos, consubstanciados pelo respeito à 
vida humana, independentemente de sua nacionalidade, a realidade é que a fronteira dos Estados ainda é 
uma barreira à sua efetivação. A criação da Organização das Nações Unidas, ONU, e de seu Alto 
Comissariado para Refugiados, ACNUR, conseguiram trazer, ao menos, o reconhecimento, pelos países 
europeus, de que os refugiados e apátridas, de fato, existiam.  

PRADO, Lígia Tosetto do. Xenofobia e os refugiados sírios. Grandes temas do 
 conhecimento – Psicologia. São Paulo: Mythos, n. 29, p. 30-37. Adaptado.  

 
Com base nos conhecimentos sobre políticas humanitárias, pode-se afirmar que uma pessoa é considerada 
refugiada se  
a) for oriunda de um país cujo o IDH seja inferior a 0,4.  
b) correr risco de vida no país de origem em função de epidemias e endemias.  
c) tiver status de refugiado reconhecido pelo país receptor.  
d) fizer parte de movimentos que combatem a xenofobia.  
e) pertencer a grupos étnicos minoritários. 

 
04. (FCM MG/2019) A recente onda de migração de cidadãos sírios, venezuelanos, salvadorenhos e tantos 

outros demonstra a ameaça a que estão expostas as pessoas, mesmo dentro de seus países de 
nascimento. De acordo com as leis internacionais, indivíduos que saem de sua terra natal coercitivamente 
devem ser recebidos obrigatoriamente por outros países?  
a) Não é uma questão de escolha, pois o estatuto dos refugiados, datado de 1951, reza que todo 

imigrante deve ser protegido, primeiro pelos países vizinhos e depois por todos os outros os quais 
consiga alcançar via terrestre, marítima ou aérea, provendo moradia e condições de vida (incluindo 
auxílio financeiro) até o completo restabelecimento dessas populações.  

b) Não é uma obrigação que todos os países devam cumprir, exceto no caso de países com economia 
estável e que possam absorver cidadãos de outros países em caráter emergencial, como nos casos 
largamente noticiados de refugiados que cruzam o Mar Mediterrâneo em botes infláveis.  
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c) Sim, pois é uma obrigação internacional de outros países para com os cidadãos de países assolados 
por tragédias, sejam elas naturais, econômicas ou políticas, e garantida por tratados internacionais de 
imigração assinados em 1951 e pela agência especializada da ONU para refugiados, ACNUR.  

d) Não, pois o governo de cada país é responsável pelo bem-estar de sua população, que é possibilitado 
por meio da arrecadação de impostos, o que justifica a salvaguarda do mercado interno e dos cidadãos 
natos e naturalizados, em detrimento de populações estrangeiras.  

 
05. (FCM MG/2019) De acordo com as convenções internacionais, afiançadas pela política internacional 

brasileira, o termo refugiado se aplicará a qualquer pessoa que  
a) temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, 

se encontre fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não queira 
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontre fora do país no qual 
tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 
temor, não quer voltar a ele.  

b) por motivo de escolha, tenha decidido mudar de país temendo pelos fatos que possam acontecer a si e 
a sua família, após a aprovação de leis específicas ou a ascensão de regimes diversos ao da 
democracia em seu país de origem.  

c) por motivo de religião, não possa viver em seu país de origem que, por pesquisa nacional comprovada, 
demonstre possuir mais adeptos de outra religião que não a sua de fé, gerando, assim, um risco à vida 
e à integridade física e moral do indivíduo.  

d) tenha abandonado seu país de origem por motivo de trabalho, para a manutenção de si ou de sua 
família em regime temporário ou permanente. 

 
06. (FGV/2019)     

Contato ou choque de civilizações? 
 

   
 

“Civilização é o modo mais elevado de reagrupamento e de identidade cultural que os humanos necessitam 
para se distinguir das outras espécies. Ela se define por elementos objetivos, como a língua, a história, a 
religião, os costumes, as instituições, e por elementos subjetivos como a autoidentificação. (...) A fonte 
fundamental de conflitos neste mundo novo não será principalmente ideológica ou econômica. As grandes 
divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflitos serão culturais. Os Estados-nações 
continuarão como os atores mais poderosos no cenário mundial, mas os principais conflitos da política 
global ocorrerão entre países e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações dominará a 
política global. As falhas geológicas entre civilizações serão as frentes de combate do futuro”. 

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order.  
Foreign Affairs, Boston, USA. 1993. 

 
A partir do mapa e do texto acima, responda aos itens a seguir. 
a) Apresente três características que identifiquem a civilização ocidental. 
b) Indique dois episódios contemporâneos que justifiquem a tese de Huntington. 
c) Apresente dois traços originais da civilização latino-americana. 

 
07. (IFAL/2019) Atualmente, o movimento migratório mundial tem afetado populações africanas, 

principalmente da Síria, Sudão e República Centro Africana, e populações americanas, como é o caso da 
Venezuela. Esses movimentos migratórios estão associados aos seguintes fatores. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Crises econômicas, guerras, sonhos do acesso à terra; 
b) Sonhos do acesso à terra, enriquecimento rápido, vida moderna; 
c) Guerras, vida moderna, explosão demográfica; 
d) Fome, guerras, crises econômicas; 
e) Fuga de cérebros, mão de obra qualificada, melhoria na qualidade de vida. 
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08. (ENEM/2019) O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do 
número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso 
acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população, e o percentual de idosos ainda não é 
alto. 

GOIS, A. O Globo, 5 abr. 2015 (adaptado). 
 
A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo à 
a) atração de imigrantes. 
b) elevação da carga tributária. 
c) qualificação da mão de obra. 
d) admissão de exilados políticos. 
e) concessão de aposentadorias. 

 
09. (UERJ/2018) Compare as imagens noturnas, obtidas através de satélite de sensoreamento remoto, que 

mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria: 
 

 
Adaptado de O Globo, 06/03/2016. 

 
Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no padrão 
de distribuição espacial da população é: 
a) redução da expectativa de vida 
b) elevação da taxa de emigração 
c) aumento da insalubridade urbana 
d) diminuição do índice de fecundidade 

 
10. (UDESC SC/2018) Observe a tira a seguir, a qual ilustra, metaforicamente, um movimento migratório. 
 

 
 

O processo de migração internacional pode ser desencadeado por diversos fatores, ganhando cada vez 
mais destaque nos noticiários atuais.  
 

Sobre as migrações internacionais, assinale a alternativa incorreta.  
a) A imigração é o processo mediante o qual pessoas estrangeiras ingressam em um país com o fim de 

estabelecer-se.  
b) As normas internacionais de direitos humanos estabelecem o direito de toda pessoa sair de qualquer 

país, incluindo o dela. Somente em determinadas circunstâncias, o Estado pode impor restrições a esse 
direito. As proibições de saída do país repousam, em geral, em mandados judiciais.  

c) As medidas tomadas pela maioria dos países desenvolvidos para restringir a entrada de imigrantes têm 
intensificado o tráfico de pessoas.  

d) O principal motivo para os fluxos migratórios internacionais, no final do século XX e início do século 
XXI, está relacionado às catástrofes naturais, em que as pessoas deixam seu país de origem visando à 
obtenção de emprego e melhores perspectivas de vida em outras nações.  

e) Um exemplo de movimento emigratório em direção aos Estados Unidos teve início na década de 1960, 
tendo como origem a Microrregião de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais.  


