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ATIVIDADES: 
 
01) Os movimentos migratórios internacionais, na atualidade, diferem dos que ocorreram até o início do século XX. A 
alternativa, que expressa aspectos NÃO condizentes com essa realidade, é: 
 
a) A segunda metade do século XIX assinalou  um período de migrações maciças de países europeus para as nações 
novas, onde se instalaram milhares de imigrantes. 
b) As correntes  migratórias após a 2a Guerra Mundial  revelam  uma nova  tendência já que são os países ricos que 
atraem imigrantes das regiões pobres. 
c) O Brasil tornou-se um país de emigração, visto que a falta de empregos e os baixos salários  forçam a saída de 
brasileiros, sobretudo para os EUA, Europa e Japão. 
d) O aparecimento de  novos pólos de atração de fluxos  migratórios deve-se à política dos países ricos que  pretendem 
aumentar sua população. 
e) Se, no início  do século, numerosos  imigrantes  japoneses  ingressaram  no Brasil, nas últimas décadas, um razoável 
contingente de seus descendentes fez o caminho inverso, transferindo-se para o Japão. 
 
02) Migrar temporariamente não significa apenas mudar física, geograficamente, mas principalmente alterar códigos, 
universos simbólicos, visões de mundo, comportamentos, até linguagens com muito pouco em comum. Assinale a 
alternativa que melhor traduz o que é explicitado pelo texto para a realidade brasileira. 
 
a) Os migrantes conservam os seus padrões culturais quando fixam residência em outros lugares. 
b) Migrar significa cortar laços, começar do zero, enfrentar o desconhecido, nova cultura, enfim, mudar a vida. 
c) Migrar, para a maioria, significa a certeza de encontrar dias melhores. 
d) A migração rural-urbana impõe ao homem que migra padrões da cultura letrada que ele não é capaz de aprender. 
e) A migração urbana-urbana, das pequenas para as grandes cidades, hoje predominante, obriga os migrantes a criar 
novos códigos na cidade grande. 
 
03) A migração é um dos fenômenos mais antigos e constantes do planeta. Os migrantes são contados em milhões. 
Deixar a terra natal, a família, os amigos, deixar uma parte da vida a aventurar-se em uma nova terra, nem sempre 
receptiva e acolhedora… 
 
Sobre os movimentos migratórios internacionais pode-se afirmar que: 
 
I. Entre países subdesenvolvidos praticamente não existe movimentos migratórios. 
II. A desigualdade socioeconômica entre os países do Norte e do Sul tornou-se um dos principais fatores responsáveis 
pelas migrações internacionais. 
III. Dentre os países receptores de imigrantes, o Japão é o único a criar entraves legais para a entrada de estrangeiros. 
IV. Com a derrocada do socialismo na Europa Oriental, grande porcentagem de população desses antigos países 
socialistas tem imigração para a Europa Ocidental. 
 
Das afirmações estão corretas SOMENTE: 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
 
04) Os movimentos migratórios internacionais contemporâneos apresentam mudanças em relação aos que ocorreram 
até o início do século atual. Essas mudanças estão relacionadas com todos os seguintes fatos, EXCETO: 
 
a) O aparecimento de novos pólos de atração dos fluxos migratórios no Golfo Pérsico e no Sudeste Asiático. 
b) O aumento da imigração clandestina nos principais pólos de atração de imigrantes, na Europa e na América. 
c) A transformação de países de emigração em países de imigração, como Itália, Espanha e Portugal, na Europa; e 
Japão, na Ásia. 
d) A redução dos focos de emigração do globo, restritos a alguns poucos países da África e da Europa Oriental. 
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05) As migrações atuais de trabalhadores oriundos dos países pobres em direção aos países ricos têm como causas: 
 
a) A desigual densidade demográfica nos países pobres e a boa qualidade de vida nos paises ricos. 
b) O desemprego estrutural nos países pobres e a alta produtividade tecnológica dos países ricos. 
c) A competição pelo mercado de trabalho nos países pobres e o aumento do trabalho informal nos países ricos. 
d) O crescimento de conflitos sociais, no campo, nos países pobres e a estabilidade econômica nos países ricos. 
e) A crise fiscal nos países pobres e o interesse dos países ricos pelos salários baixos do migrante. 
 
  
 


