9º ano

Geografia
Tarefa 16 – Professor Lucas
01. UNIÃO EUROPEIA DUPLICA RECURSOS DE AJUDA EMERGENCIAL PARA REFUGIADOS NA GRÉCIA
A União Europeia anunciou que duplicará a ajuda de emergência para os refugiados na Grécia. O objetivo é
melhorar as condições de vida das pessoas que estão paradas no país há meses enquanto tentam chegar
aos países mais ricos da Europa, na fuga de seus países de origem. Cerca de 115 milhões de euros em
ajuda de emergência estão sendo enviados pelo bloco, além dos 83 milhões de euros do início deste ano. O
dinheiro será canalizado através de organizações humanitárias para melhorar os abrigos de moradia e o
acesso das crianças refugiadas à educação.
Adaptado de oglobo.globo.com, 11/09/2016.

O conceito de refugiado foi elaborado em 1951 em uma convenção da ONU. São consideradas refugiadas
todas as pessoas que se encontram fora de seu país de origem e que não podem ou não querem regressar
a ele por causa de fundados temores de perseguição.
Aponte dois motivos de perseguição às pessoas que se tornam refugiadas. Indique, ainda, duas
consequências demográficas para as áreas de origem desses refugiados.
02. A Grécia teve uma queda do PIB de 8,1% no primeiro trimestre e 7,3% no segundo (2011), e a previsão
oficial é de queda de 5,3% no ano. O desemprego subiu de 11,6%, em junho de 2010, para 16% um ano
depois. E o déficit público cresceu 22% nos primeiros oito meses de 2011.
a) Por que a Grécia está nessa situação?
Observe o cartograma abaixo:

Fonte: Disponível em: <http://barecon.files.wordpress.com/2010/05/piigsmap.png>. Acesso em: 25 set. 2011.

b)

No mapa, são destacados, além da Grécia, outros países europeus que também apresentam sérios
problemas decorrentes da crise econômica mundial.
Esses países são denominados de PIIGS. Esses países são:
03. O modelo de formação do bloco regional europeu sofreu mudanças, ao longo da segunda metade do século
XX, de acordo com os caminhos traçados pela geopolítica mundial no período. Apesar de todos os seus
problemas, esse modelo se mantém como referência para outros processos de regionalização no mundo de
hoje.
a) Diferencie o objetivo de formação do Mercado Comum Europeu (MCE), pelo Tratado de Roma, de
1957, do da União Europeia (UE) pelo Tratado de Maastricht, em 1992.
b) Identifique dois processos geopolíticos geradores de grandes mudanças territoriais e políticas ocorridos
na Europa, entre 1989 e 1991, que impulsionaram a expansão da UE para outras regiões.
04. “A União Européia (UE), composta por 27 países, apresenta um sistema político historicamente único, que
vem evoluindo há mais de 50 anos”.
Adaptado de Pascal Fontaine, 2007.

a)
b)
c)

Cite duas nações, membros da UE, que não aderiram à moeda única, o Euro. Explique o porquê dessa
não-adesão.
Outros países europeus estão reivindicando sua entrada para a UE. Cite um desses países e explique
um motivo para tal reivindicação.
Cite uma exigência para um país ser aceito no bloco da UE. Explique.

