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01. O Brasil na década de 2000 até 2010 passou por certo crescimento econômico, crescimento esse que, combinado à situação de crise 
na Europa e Estados Unidos, fez com que muitos imigrantes vissem o Brasil como uma boa aposta.

 Resposta: B

02. A saída dos bolivianos para o território do Brasil configura a definição de imigrantes.

 Resposta: A

03. A atividade cafeeira foi motivo de grande entrada de imigrantes italianos em São Paulo, essa atividade viabilizou o processo de 
industrialização e, consequentemente, urbanização.

 Resposta: C

04. No século XIX o Brasil tornou-se independente, dando fim a colonização portuguesa no País, embora a imigração de portugueses 
continuasse a crescer gradativamente. No final desse século, o fluxo de imigrantes portugueses cresceu rapidamente, sendo superado 
apenas pelos italianos. Entre 1870 e 1950, cerca de 1,4 milhão de portugueses desembarcaram no Brasil, em sua maioria camponeses 
que passaram a se dedicar ao comércio.

 Resposta: A

05. A data de 1960/1970 marca a Revolução Verde, esse fenômeno tornará os solos do Centro-Oeste corrigidos e essa região passará a 
ser disputada pelo agronegócio que movimenta não só dinheiro mas também provoca o movimento populacional.

 Resposta: D

06. O texto da questão refere-se ao estímulo do Brasil para a vinda de imigrantes para trabalhar na atividade cafeeira.

 Resposta: A

07. A data mencionada no texto foi marcada por um Brasil que apresentou bom crescimento econômico, vale destacar também que o 
final da década de 2000 foi marcado por crises na Europa e Estados Unidos, o que ajuda a explicar a entrada de mais estrangeiros no 
Brasil.

 Resposta: D

08. O Brasil atraiu muitos países vizinhos da América do Sul e o Haiti (América Central), país mais pobre da América, atingido por violento 
terremoto, passou a ver o Brasil como boa aposta de emprego.

 Resposta: E

09. A maior percentagem de pessoas vivendo fora de seus locais de nascimento incidem na região Centro-Oeste, devido seus Estados 
terem recebido grandes fluxos migratórios para a ocupação da fronteira agrícola.

 Resposta: B

10. A música remete à ideia de deslocamento do sertão para cidade, fenômeno conhecido como êxodo rural.

 Resposta: C
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