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Resposta da questão 01: [B] 

Como mencionado corretamente na alternativa [B], o deslocamento diário é definido como migração 
pendular. Estão incorretas as alternativas: [A] e [E], porque transumância e deslocamento sazonal são 
migrações periódicas em razão da mudança da estação do ano; [C], porque deslocamentos permanentes 
estão associados aos migrantes que fixam raízes no território de atração; [D], porque deslocamentos inter-
regionais referem-se ao movimento migratório no território nacional 

 
Resposta da questão 02: [B] 

A alternativa [B] está correta porque o fluxo migratório citado no texto corresponde aos imigrantes que se 
deslocam em razão de suas vidas estarem ameaçadas, o que corresponde à condição de refugiado. As 
alternativas incorretas são: [A], porque imigrante é a referência ao indivíduo que chega à área para o qual 
se deslocou; [C], porque transumante é o migrante que se desloca sazonalmente; [D], porque emigrante é 
a referência ao indivíduo que sai de sua área de origem; [E], porque repatriado é o individuo que retorna à 
sua própria pátria.  

 
Resposta da questão 03: [E] 

As afirmativas [I] e [III] são falsas porque migração pendular é o deslocamento diário de cidades menores 
para maiores, enquanto a migração intrametropolitana é a mudança de cidades dentro da região 
metropolitana. As afirmativas [II] e [IV] são verdadeiras porque migrações sazonais ou transumância 
caracterizam-se pelo deslocamento periódico em razão da mudança da estação do ano, enquanto a 
migração cidade-cidade é o fluxo migratório entre cidades.  

 
Resposta da questão 04: [B] 

Como a música refere-se aos negros que foram submetidos à escravidão no Brasil, trata-se de migração 
forçada. Luanda é uma referência a uma cidade de Angola, país que teve colonização portuguesa na África 
Austral. O Brasil foi o país que mais recebeu população negra no período colonial e durante o Império para 
a exploração em sucessivos ciclos econômicos, cana-de-açúcar, mineração e café.   

 
Resposta da questão 05: [D] 

A fuga ou drenagem de cérebros constitui a migração de mão de obra qualificada de países emergentes e 
subdesenvolvidos em direção aos países desenvolvidos. O fenômeno representa um grande prejuízo para o 
desenvolvimento dos países periféricos cujos Estados nacionais investem em sua formação, por vezes em 
instituições públicas.   

 
Resposta da questão 06: 

Pessoas deslocadas são grupos humanos que, em razão de situações de crise, perseguições, violência e 
guerras, deslocam-se forçosamente para outros territórios dentro de seus próprios países – deslocados 
internos – ou para outros países – deslocamentos forçados – compondo nesse caso, o fluxo de refugiados. 
Nesse contexto, a ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), não considera o 
deslocamento forçado como migrações.  

 
Resposta da questão 07: [A] 

Na última década, em vários países, observou-se um crescimento da extrema direita, que chegou a ocupar 
o poder central em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos com Donald Trump e Viktor Orban na 
Hungria. Uma das características dos extremistas é a xenofobia (aversão à estrangeiros), tradição que 
remete historicamente ao fascismo e ao nazismo. Assim, governos e grupos de extrema direita são contra 
a entrada e a permanência de imigrantes e refugiados. Entre as demais características dos extremistas de 
direita, o racismo, o preconceito religioso, a misogenia, a homofobia, o negacionismo científico, o 
militarismo e o autoritarismo.  
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Resposta da questão 08: [E] 
A alternativa [E] está correta porque a violência contra o acampamento de imigrantes venezuelanos retrata 
uma manifestação de xenofobia, ou seja, a aversão ao imigrante. As alternativas seguintes são incorretas 
porque não correspondem ao fato evidenciado pelo texto.  

 
Resposta da questão 09: [B] 

A África foi submetida ao imperialismo e colonialismo europeus, teve parte de seus sistemas 
socioeconômicos e políticos pré-coloniais desarticulados ou destruídos. Mesmo após a independência, os 
países africanos permaneceram com fronteiras artificiais herdadas do período colonial que repercutiram em 
conflitos étnicos, religiosos e separatistas. O continente se manteve como exportador de commodities 
minerais e agrícolas para o mundo desenvolvido e emergente. Nos séculos XX e XXI, por diversas vezes, 
países africanos sofreram intervenções estrangeiras diretas e indiretas. Entre as consequências, aconteceu 
o crescimento dos fluxos de imigrantes e refugiados rumo à Europa. Todavia, nos países europeus, muitos 
imigrantes sofrem com a xenofobia (aversão a estrangeiros), racismo e preconceito religioso por grupos de 
extrema direita.  

 
Resposta da questão 10: [C] 

A alternativa [C] está correta porque a percepção amplificada da presença dos imigrantes em solo europeu 
resulta em um clima de insegurança para os nativos em relação à aculturação, desemprego, violência, 
dentre outros, o que acaba por validar a ascensão da extrema direita cujo discurso é embasado no 
nacionalismo extremado. As alternativas incorretas são: [A], porque a não aceitação do imigrante tende a 
reduzir os programas sociais; [B], porque ocorre a xenofobia, não o conflito militar; [D], porque o temor ao 
imigrante resulta no enfraquecimento dos acordos de integração.  

 
Resposta da questão 11: [A] 

Como mencionado corretamente na alternativa [A], a imigração estrangeira garantia a demanda da mão de 
obra para a cafeicultura, substituindo a mão de obra escrava. Estão incorretas as alternativas: [B], porque 
o objetivo da imigração era a absorção pela cafeicultura; [C], porque a redistribuição de terras não era 
pertinente no século XIX; [D], porque o objetivo era a absorção da mão de obra nas fazendas, e, portanto, 
o povoamento do território nacional.  

 
Resposta da questão 12: [B] 

A partir da análise do mapa, observa-se que grande parte dos africanos escravizados são oriundos de 
territórios que posteriormente foram colonizados por portugueses e deram origem a países como Angola e 
Moçambique. Os itens incorretos são [I] (a maioria dos grupos étnicos escravizados são oriundos da África 
Subsaariana) e [III] (a maioria dos grupos étnicos submetidos à escravidão e levados para o Nordeste 
brasileiro vieram do oeste da África). 

 
 Resposta da questão 13: [C] 

A alternativa [C] está correta porque a abolição da escravatura no Brasil estimula a vinda de europeus para 
compor o “processo de branqueamento” que estava em curso em toda a América e para substituir a mão 
de obra escrava na cafeicultura. As alternativas incorretas são: [A], porque a Lei de Cotas está 
representada em III; [B], porque a primeira guerra mundial está representada em II; [D], porque o Brasil 
não aderiu ao Eixo; [E], porque embora o regime militar tenha propiciado a queda da imigração, esta não 
se deu com o combate à entrada de latinos.  

 
Resposta da questão 14: [B] 

A colonização de parte dos territórios dos estados do Sul do Brasil foi realizada a partir do século XIX 
através de pequenas propriedades familiares policultoras, o que possibilitou melhor distribuição fundiária e 
de renda, contribuindo para condições socioeconômicas mais favoráveis ao longo da história. Os propósitos 
eram inclusive geopolíticos, assegurar o povoamento do território numa área com fronteiras vulneráveis. 
Destaca-se a colonização italiana na Serra Gaúcha com produção de uva, vinho, atividade industrial e 
turismo. Também se sobressai a colonização alemã no Vale do Itajaí e região de Joinville com importante 
atividade industrial (têxteis e eletrodomésticos).   

 
Resposta da questão 15: 

A intensificação do fluxo de haitianos para o Brasil aconteceu devido às consequências do terremoto de 
2010 (abalo sísmico de alta intensidade em zona de placas transformantes), que vitimou mais de 200 mil 
pessoas, destruiu moradias e devastou boa parte da infraestrutura do país. Outro fator foi o crescimento da 
economia brasileira, com geração de empregos a partir da década de 2000, que atraiu muitos imigrantes 
para o país com oportunidades de trabalho na indústria e construção civil. O bom relacionamento entre o 
Haiti e o Brasil, decorrente da liderança brasileira nas forças de paz da ONU, desde 2004, também 
favoreceu o ingresso dos haitianos. Já a maioria dos fluxos migratórios, a partir de meados do século 20, 
foi de imigrantes (mão de obra barata) dos países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, a exemplo 
dos mexicanos em direção aos Estados Unidos e dos africanos em direção à União Europeia.  
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Resposta da questão 16: 
A imigração de bolivianos compõe, junto com outras nacionalidades sul-americanas, um fluxo que se torna 
expressiva a partir da década de 2000, em razão da ascensão econômica do Brasil em contraponto à 
estagnação de alguns países vizinhos. Dentre as nacionalidades imigrantes, os bolivianos exibem números 
mais notáveis. O perfil do imigrante boliviano é o jovem sem qualificação que é absorvido pelas oficinas de 
confecções, atividade que cresceu nas últimas décadas em razão da terceirização do produto. As condições 
de trabalho equivalem ao aspecto pré-fordista, configurando-se por: jornadas extenuantes, ambientes 
insalubres, baixos salários e ausência de vínculos empregatícios. 

 
Resposta da questão 17:[D] 

Entre 2000 e 2010, observa-se um importante fluxo da região Sudeste para a região Nordeste em 
decorrência de investimentos no território nordestino (descentralização industrial, turismo, infraestrutura, 
agricultura irrigada e geração de empregos) e também do crescimento da migração de retorno, ou seja, 
nordestinos retornando para a sua região. Esta dinâmica reflete o maior crescimento econômico e baixo 
desemprego durante o período.  

 
Resposta da questão 18: 02 + 16 = 18. 

Os itens incorretos são: 
[01] o ciclo da borracha aconteceu na Amazônia entre o final do século XIX e início do século XX; 
[04] a colonização europeia no Sul do país no século XIX era baseada na pequena propriedade familiar 

policultora, neste período, havia pouca mecanização da produção; 
[08] no século XIX, no território paranaense, predominou a imigração europeia em pequenas propriedades, 

a migração pendular diária era restrita e não pode ser considerada sazonal.   
 
Resposta da questão 19: 

A principal região de repulsão é o nordeste, consequência dentre outros fatores da fragilidade econômico-
social criando círculos viciosos de pobreza, epidemias e fome resultando em parcas perspectivas humanas. 
A principal região de atração é o sudeste, cuja pujança econômica cria melhor infraestrutura, oportunidade 
de mercado de trabalho e melhorias salariais, maior acesso à serviços públicos, dentre outros.   

 
Resposta da questão 20: [C] 

O mapa destaca fluxos migratórios relacionados à expansão da fronteira agrícola em estados como Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Destacam-se migrações de nordestinos para o Rio de Janeiro e 
Centro-Oeste.   

 


