
 

 

Tarefa 8 professor Lucas 
 

- Migrações no Brasil e no Mundo 
 
01. RESPOSTA ESPERADA: Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e 

asiáticos. 
 
02.  

a) Resposta esperada: O continente americano foi colonizado, em sua maioria, por três países; Inglaterra 
(Colonização de povoamento), Espanha e Portugal (Colonização de exploração). Os dois países da 
península ibérica comandavam os territórios do centro-sul do continente, e a Inglaterra dominava mais 
ao norte do continente. Esses países possuem muitas colônias no continente africano, facilitando o 
tráfico negreiro para o continente americano, como é demonstrado na imagem acima. 

b) Resposta esperada: Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Senegal, Gabão, Nigéria, Gana, Libéria, 
Senegal, Serra Leoa, Camarões. 

c) Resposta esperada: A ilhas da América Central receberam mais escravos, por possuírem menos 
nativos. 

 
03. Resposta esperada: A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o 

Brasil. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com 
outros elementos de outros povos. Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos 
em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, 
guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas 
religiosas expressas hoje, principalmente, pelo candomblé e pela umbanda. Também trouxeram pratos 
típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária 
africana dos locais de onde vieram.  

 
04..  

a) Resposta esperada: Alemães, Japoneses, Italianos e Portugueses. 
b) Resposta esperada: 1º Guerra Mundial; Criação e expansão de governos tatalitários (Nazismo e 

Facismo), Crise de 1929, nos Estados Unidos; 2º Guerra Mundial. 
 
05.  

a) Resposta esperada: Bolívia, Haiti e Estados Unidos.  
b) Resposta esperada: Região Sudeste 
c) Resposta esperada: Os imigrantes bolivianos trabalham, principalmente em confecções de costura, 

além da submissão a trabalhos degradantes e análogos a escravidão. Os bolivianos representam uma 
força trabalho bastante competitiva e, acaba sendo submetido a condições de trabalho que ferem a 
legalidade jurídica e a ética da sociedade na qual estão inseridos. 

 
06.  

a) Resposta esperada: A imigração venezuelana para o Brasil foi motivada pelo cenário de crise vivido na 
Venezuela, que enfrenta um caos político, econômico e institucional. O país vive instabilidades no 
governo desde 2013. A falta de emprego e de recursos básicos para a sobrevivência resultou em uma 
situação de miséria, fome, agravamento de doenças e violência.  

b) Resposta esperada: São considerados refugiados aqueles que foram obrigados a saírem de seu país de 
origem, por causa de desastres naturais, crises econômicas, crises humanitárias, conflitos e guerras 
por territórios. 

 
 


