
 

 

Geografia – Prof. Lucas – 9º Ano 
 
01. O texto abaixo menciona três fatores que movem os fluxos migratórios internacionais. 

“Ao contrário do que diz o senso comum, as migrações são regulares e permanentes. E 
majoritariamente legais: hipermidiatizadas, as migrações clandestinas são estatisticamente ínfimas. [...] 
Como no caso do movimento de urbanização, mesmo se fatores políticos (guerras, conflitos civis) forçam a 
emigração, são os fatores econômicos que continuam sendo o motor principal. A demografia propriamente 
dita é um terceiro fator de migração.” 

Fonte: Gérard-François Dumont. Mitos da População Mundial. 01/07/2011. Disponível em http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=961 
 

Embora a maior parte das migrações contemporâneas ocorra por uma combinação entre os fatores 
mencionados, eles possuem características próprias. Sintetize essas características, utilizando, pelo menos, 
um exemplo para cada caso. 
a) Fatores econômicos. 
b) Fatores políticos. 
c) Fatores demográficos. 

 
02. A União Europeia deve se preocupar com o tráfico de pessoas, já que a forma organizada como os 

migrantes chegam à Europa e principalmente como se movimentam, orientados, organizados e com 
destino aos países com maiores benefícios sociais e que melhor apoiam os emigrantes e refugiados, aponta 
claramente para a existência de redes de tráfico de pessoas, perfeitamente organizadas e implantadas, 
tanto nos países de origem dos migrantes como nos países de destino. Isso, que era já perceptível há 
muito tempo, nunca foi devidamente investigado e combatido, por pura incapacidade dos líderes europeus. 
É por isso que, com o agravar da situação, rapidamente os verdadeiros líderes da Europa terão que pensar 
no problema de forma a resolvê-lo, algo que não é nada fácil. A resolução da catástrofe migrante passa 
também por criar condições de vida nos locais de origem, para que as pessoas queiram lá ficar. 

(Disponível em: <http://www.cmjornal.xl.pt/domingo/detalhe/migrantes_a_longa_marcha_para_a_europa.html>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
Adaptado). 

 
Em relação ao processo de migração atualmente em curso em direção à Europa, indique e explique uma 
consequência para os países de destino e uma consequência para os países de origem. 

 
03. Observe a figura. 

 
(www.europa.eu Adaptado.) 

 
O mapa apresenta a renda per capita das diversas regiões dos países que compõem a União Europeia em 
2007. A legenda tem como índice base 100%, que é a média de renda de todos os países. Considerando o 
processo de formação e expansão da União Europeia: 
a) cite pelo menos dois países ou regiões com índices de renda abaixo da média da União Europeia. 
b) cite dois fatores que explicam tal inferioridade. 
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04. Uma frase muito comum na Europa Oriental é a seguinte: se não fosse o sistema, nós estaríamos na 
mesma condição do Ocidente.          

(J. W. Vesentini. Sociedade e espaço; geografia geral e do Brasil. 25. Ed., São Paulo: Ática, 1996, p.138.) 
 

O enunciado acima sugere a existência de fatores que, num determinado “sistema” da Europa Oriental, 
emperravam o crescimento econômico, em relação às potências ocidentais. Sabendo-se isso, faça o que se 
pede a seguir: 
a) identifique o “sistema” em questão; 
b) cite dois problemas que, neste “sistema”, a atividade industrial enfrentava e que a tornavam menos 

eficiente do que a indústria da “sociedade de consumo”. 
 


