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01. Confira a manchete a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

  Brasil se torna destino de novos imigrantes 

 

 […] Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos europeus e 

americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo na 

chegada de migrantes e refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram ao 

país.[...] 
BBC Brasil, 26 jan. 2012. Disponível em: <bbc.co>. Adaptado. 

 

O crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no trecho     

acima, ocorre em razão dos seguintes fatores, EXCETO: 

a) busca por melhores condições vida por parte dos migrantes. 

b) caos social ou conflitos nos países de origem. 

c) excessiva propaganda migratória brasileira no exterior. 

d) crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. 

     e) aumento das restrições a imigrantes na Europa e EUA. 

 

 

02. “[…] o Haiti viu milhares de cidadãos deixarem sua terra natal em busca de melhores condições 

no exterior. Muitos chegaram ao Brasil de maneira ilegal, por meio de coiotes, à procura de 

oportunidades e postos de trabalho. A chegada, no entanto, também se deu em condições 

difíceis. Muitos imigrantes acabaram submetidos a trabalho semiescravo e ainda aguardam 

regularização de sua situação junto à Polícia Federal”. 
Portal EBC, 11 dez. 2012. Disponível em: <Ebc>. Adaptado. 

 O aumento repentino do número de imigrantes haitianos no Brasil no início dessa década deve-

se, principalmente, a uma combinação de fatores, a saber: 

a) dificuldades socioeconômicas locais – liderança do Brasil na missão de paz da ONU no Haiti. 

b) política governamental brasileira pró-imigração – incentivos das comunidades regionais à 

chegada de estrangeiros. 

c) necessidade de entrada de mão de obra barata no Brasil – isenção de impostos para 

imigrantes e refugiados. 

d) proximidade diplomática entre ambos os países – incapacidade burocrática nacional de 

deportação de imigrantes ilegais. 

e) situação econômica favorável no Brasil – incentivos fiscais para empresas que empregam 

imigrantes ilegais. 

 

 

03. A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 2010 gerou diversas polêmicas na 

sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais no território 

nacional. A entrada clandestina desses migrantes ocorreu principalmente: 

a) pelas zonas litorâneas, em embarcações ilegais. 

b) durante a realização da Copa do Mundo de 2014. 

c) por via aérea, com falsificação de documentos. 

d) em rotas de imigração na fronteira amazônica. 

e) por estradas e fluxos do extremo sul do país. 
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04. O Brasil tem recebido um elevado número de migrantes haitianos, que entram no Brasil e   

acabam chegando à cidade de São Paulo. Sobre esse fluxo migrante, é correto afirmar que: 

a) a destruição de parte do Haiti, observada principalmente em Porto Príncipe, a capital, 

devido a um intenso terremoto ocorrido em 2010, permitiu grande ajuda internacional, que 

incluiu estímulo à migração. 

b) o Brasil é o país com maior comércio externo com o Haiti, com protocolos de troca de mão 

de obra entre esses países. 

c) a crise econômica que assola o Haiti gera uma elevada taxa de migração, apoiada pelo 

programa Minustah, do NAFTA. 

d) as forças de ocupação, lideradas pelos EUA, exercem forte ação repressiva sobre a 

população, que tem emigrado em massa. 

e) o crescimento econômico do Brasil é um fator favorável à entrada de um grande número 

desses haitianos, atraídos pela possibilidade de melhores empregos e salários. 

 

05. Observe a imagem e responda as questões que estão dentro da imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

06. Cite as principais causas das migrações  mais recentes destacando as consequências para os 

países de origem e o de destino. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

07. Leia com bastante atenção o texto: 

 

 A palavra xenofobia surgiu da junção de duas palavras do idioma grego: xénos (estrangeiro, 

estranho) e phóbos (medo). Significa, portanto, “medo do diferente” ou “medo do estrangeiro”. 

No sentido clássico da palavra, o seu significado foi muito utilizado para retratar a aversão que 

pessoas podem sentir de um grupo estrangeiro, mas também pode ser empregado para a 

aversão contra pessoas do mesmo país, mas que são consideradas forasteiras. O ódio e repulsa 

que caracterizam a xenofobia estão, geralmente, relacionados com questões históricas, sociais, 

econômicas, culturais, religiosas etc. A xenofobia sempre é fruto do desconhecimento do outro e 

surge acompanhada de estereótipos que reforçam o preconceito sobre determinado grupo. Esse 

preconceito também pode ser acompanhado de etnocentrismo, a noção de que a própria cultura 

é superior à outra. Por se tratar de um preconceito, a xenofobia está diretamente relacionada 

com atitudes e comportamentos violentos e discriminatórios. Sendo assim, pessoas xenófobas 

costumam praticar atitudes que segregam (excluem) aqueles considerados estrangeiros. Alguns 

até mesmo praticam atos de violência física. 
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Explique o que chamou sua atenção em relação ao texto. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

O que significa xenofobia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

08. Escreva as características dos seguintes gêneros homos que deu origem ao homem moderno: 

-Homo Habilis 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

-Homo Herectus 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

-Homo Sapiens 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 Bom estudo! 


