
 

 

Geografia – Prof. Lucas – 9º Ano 
 

01. Gab: 
a) Entre os fatores econômicos responsáveis por movimentos migratórios internacionais estão as 

desigualdades econômicas entre os países que motivam a mobilidade de trabalhadores. Entre os 
exemplos, citam-se a migração de mexicanos para os EUA, a migração de países africanos para a 
Europa, de países do Leste Europeu para a Europa Ocidental, de países da América Latina para o Brasil 
e de brasileiros para o Japão. 

b) Entre os fatores políticos responsáveis por movimentos migratórios internacionais estão guerras, 
conflitos civis, regimes políticos autoritários que motivam fluxos migratórios de refugiados. Entre os 
exemplos, encontram-se: a saída de afegãos em direção ao Paquistão, de iraquianos para o Irã, de 
palestinos para países do Oriente Médio, de cubanos para os EUA, de norte-africanos em direção à 
Europa mediterrânea. 

c) As diferenças nas estruturas demográficas dos países desempenham importante papel nos fluxos 
migratórios internacionais, uma vez que diferentes taxas de crescimento vegetativo e de expectativa 
de vida influenciam na atratividade ou repulsão da mão de obra, o que se reflete na dinâmica da PEA 
(população economicamente ativa) dos países envolvidos como polos emissores ou receptores de 
população. Como exemplos, podemos citar a migração de populações de países da América Latina e do 
norte da África para países europeus e a migração europeia para a América, no século XIX. 

 
02. Gab: 

Nos países de destino, podem-se citar como consequências do processo de migração, entre outras: 
- a intensificação dos fluxos financeiros e a evasão de recursos, principalmente quando se trata de 
migrações externas, já que os emigrantes têm por norma enviar as suas poupanças para os países de 
origem e investir uma parte significativa dessas remessas na construção de uma habitação e na aquisição 
de propriedades. 
- a alteração nas relações pessoais devido à dificuldade de integração, resultando em aumento das tensões 
sociais e em “xenofobia” (termo derivado do grego – xénos: "estrangeiro"; e phóbos. "medo”), quando os 
nativos passam a não aceitar os imigrantes, e gerando um grave problema social. A xenofobia, portanto, 
caracteriza-se como racismo, preconceito cultural, discriminação racial, econômica e social ao estrangeiro. 
- a adoção de ações seletivas, permitindo a entrada de profissionais qualificados e provocando a “fuga de 
cérebro” dos países em desenvolvimento; ou seja, pessoas com aptidões técnicas e dotadas de 
conhecimentos são bem-vindas. 

 
03. Gab:  

a) Entre outros países com renda abaixo da média da União Europeia, podemos citar os extremos 
negativos da tabela: Letônia, República Tcheca, Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Enquanto 
região, podemos destacar o Leste Europeu (menos de 50%) e parte da Europa Mediterrânea (entre 
50% e 99%). 

b) A renda inferior à média de alguns países ex-socialistas que foram incorporados à União Europeia pode 
ser explicada pelos seguintes fatores: 
— a difícil transição econômica para a economia de mercado — na economia socialista priorizava-se a 
indústria de base e não os produtos de bens de consumo. 
— a defasagem tecnológica no setor produtivo da maioria dos países. 
— a tardia incorporação ao sistema capitalista dificultou o necessário acúmulo de capitais. 
— a falta de equilíbrios nas contas públicas. 
No caso de outras regiões, como a mediterrânea, a relativa desigualdade está relacionada ao próprio 
histórico desenvolvimentista da região: industrialização incipiente, dificuldade na obtenção de energia, 
mercado consumidor menor, falta de capitais e tecnologia menos desenvolvida. 

 
04. Gab: 

a) O sistema é o socialista, mas sendo valorizadas também o comunista, economia planificada, estatal. 
b) Dentre outros: a burocratização; a falta de concorrência entre as empresas, que eram estatais; a 

ausência de iniciativa e criatividade entre os trabalhadores, devido ao pleno emprego; a tecnologia 
obsoleta, sobretudo nos setores avançados da economia (informática, telecomunicações, etc). 

 


