
 

 

Tarefa 8 professor Lucas 
 

- Migrações no Brasil e no Mundo 
 
01. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos 

humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro.  
Apresente quais são os principais grupos étnicos que deram origem ao povo brasileiro. 

 
02. Observe o mapa abaixo e responda.  

 
Fonte: https://www.pilotguides.com/articles/transatlantic-slave-trade/ 

a) Qual relação pode ser estabelecida entre o processo de colonização com o processo escravista para o 
continente americano. 

b) Apresente quatro países de origem dos escravos trazidos para a América. 
c) O mapa utiliza a variável intensidade como meio para representar a quantidade de escravos que cada 

região do continente recebeu. Apresente qual região recebeu um maior número de povos africanos.  
 
03. O processo de miscigenação proporcionou para o Brasil uma grande diversidade étnica e cultural. 

Apresente elementos culturais oriundos dos povos, indígenas, africanos e europeus presentes em nosso 
cotidiano.  
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04. Observe o gráfico abaixo e responda o que se pede. 

 
Fonte: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/06/11/O-fluxo-de-imigra%C3%A7%C3%A3o-ao-Brasil-desde-a-chegada-dos-portugueses 

a) Quais os principais países de origem dos imigrantes durante os anos de 1924 – 1933? 
b) Aponte quais fatores estiveram vinculados à vinda de europeus entre 1914 a 1945. 

 
Observe o gráfico de destinos dos imigrantes entre os anos 2000 a 2016 e responda as questões 05 e 06 
 

 
Fonte: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/06/11/O-fluxo-de-imigração-ao-Brasil-desde-a-chegada-dos-portugueses 

 



Exercícios Complementares 
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05. Responda as questões de acordo com os dados apresentados:  
a) De acordo com o gráfico, apresente quais são os três primeiros países de origem dos imigrantes no 

período.  
b) Qual região brasileira mais recebeu imigrantes ? 
c) Qual a principal ocupação dos imigrantes bolivianos no Brasil ? 

 
06. [...] O ano de 2018 foi o maior em número de solicitações de reconhecimento de condição de refugiado. 

Isso porque o fluxo venezuelano de deslocamento aumentou exponencialmente. No total, foram mais de 80 
mil solicitações no ano passado, sendo 61.681 de venezuelanos. Em segundo lugar está o Haiti, com 7 mil 
solicitações. Na sequência estão os cubanos (2.749), os chineses (1.450) e os bengaleses (947).[...]. 

Fonte: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/ 
O texto acima destaca o número de refugiados que pediram exílio no Brasil no ano de 2018. Sobre esses 
processos, responda: 
a) Quais fatores estão associados ao aumento de números de venezuelanos para o Brasil?  
b) Quais indivíduos podem ser classificados com refugiados? 

 
 


