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Migrações Mundiais
1. (FUVEST 2009) Com base no mapa e nos seus conhecimentos sobre as migrações
internacionais, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Alguns países europeus e os EUA apresentam um significativo número de cidades com
grandes contingentes de população imigrante.
b) A União Européia e os EUA têm estabelecido rigorosos controles de imigração, sobretudo
em relação aos imigrantes ilegais vindos do Canadá.
c) Os países americanos, em particular os EUA, receberam um número significativo de
imigrantes europeus até meados do século passado.
d) A Europa ocidental caracteriza-se atualmente por ser um pólo de atração de imigrantes, o
que tem levado a uma regulamentação mais severa no controle da imigração.
e) O Oriente Médio, a Austrália e a China apresentam algumas cidades com grandes
contingentes de população imigrante.
2. (UFPB 2008)
Observe a figura.

(ALMEIDA, Lúcia Marina de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Fronteiras da globalização: geografia
geral e do Brasil. São Paulo, Ática, 2004, p. 228).
Sobre os movimentos migratórios da globalização, pode-se afirmar:
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I. O processo migratório provocado pela globalização é uma contradição do capitalismo, visto
que, por um lado, houve um acentuado crescimento industrial nos países em desenvolvimento; e,
por outro, uma relativa redução da oferta de emprego.
II. Os imigrantes são indispensáveis para o desenvolvimento da economia de alguns países
europeus. Isso justifica a posição da União Européia ao defender o ingresso e a legalização de
imigrantes, mesmo que essa posição vá de encontro à opinião pública.
III. Muitos trabalhadores que perderam seus empregos, nos países desenvolvidos, não
conseguem nova colocação com as vantagens anteriores. Isso tem provocado a redução da
oferta de empregos para os imigrantes.
IV. A perda de postos de trabalho, provocada pelo progresso tecnológico nos países em
desenvolvimento, poderá provocar o aumento da pressão por mais emprego nos países
desenvolvidos.
Está(ão) correta(s) apenas:
a) I, III e IV
b) I e IV
c) I e III
d) II e III
e) I, II e IV
3. (IFG) Observe a figura a seguir.

Disponível em: <http://altamiroborges.blogspot.com.br/2013/10/o-naufragio-dos-imigrantes-naeuropa.html>. Acesso em: 27 out. 2013.
Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar
que:
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a) a crise econômica e a instabilidade política na Europa têm promovido a emigração forçada
de europeus para outros continentes.
b) apesar de os recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciarem a grave situação
em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são
relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras.
c) há necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, a fim de
evitar as levas de migrantes africanos, que aumentam a violência nas cidades europeias.
d) os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados, tirando
empregos dos europeus e reforçando o sentimento xenofóbico.
e) após superarem os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países
da África continuam a receber ajuda econômica das grandes potências, não sendo
justificável a imigração clandestina.
4. (UNESP) Analise o mapa.

(Marie-Françoise Durand et al. Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial
contemporâneo, 2009. Adaptado.)
Analise as cinco afirmações feitas a respeito do tema estampado no mapa:
I. Durante esse período, a América Central se transformou numa importante região imigratória.
II. O Japão e a China também participaram deste período, com expressivo contingente
populacional se deslocando para a América do Sul.
III. O maior contingente migratório se deslocou para os Esta- dos Unidos, saindo principalmente
da Grã-Bretanha e da Itália.
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IV. O fim gradual da escravidão no continente americano e a demanda por mão de obra para
substituir os escravos, associada à primeira revolução dos transportes, constituiram elementos
que estimularam e intensificaram o fluxo migratório europeu.
V. No final do século XIX, muitos europeus emigraram em direção ao continente americano para
fugir das crises agrícolas, da pobreza e das perseguições.
Estão corretas apenas as afirmações:
a) I, II e III.
b) II e V.
c) III, IV e V.
d) I, III, IV e V.
e) II, III, IV e V.
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Gabarito
1. B
2. A
3. B
4. C
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