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01. O racismo, apesar de toda sua impertinência, é identifi cado em vários momentos no processo histórico. No entanto, o que chama a 
atenção nas manifestações racistas contemporâneas é o fato de fundamentarem-se em bases pseudo-científi cas e comprovadamente 
inconsistentes, mas que tem servido para sustentar o posicionamento de determinados grupos ou pessoas.

Resposta: B

02. As duas interpretações sobre a situação mundial atual destacam as áreas dos Estados Unidos e da Europa. No primeiro caso, as áreas 
mais iluminadas, de maior concentração populacional e de desenvolvimento urbano; no segundo caso, as duas regiões que se acreditam 
superiores e que, a partir dessa crença, se desenvolvem grupos extremistas radicais.

Resposta: B

03. Com a crise dos refugiados que o mundo vem acompanhando nos últimos anos, principalmente na Europa, vem acompanhada 
pelo crescimento de manifestações de xenofobia. Alguns setores da sociedade europeia argumentam que a chegada desses milhões 
de refugiados são os responsáveis pelo desemprego e o agravamento de problemas sociais como a criminalidade. Esse cenário tem 
favorecido o surgimento e crescimento de grupos nacionalistas, assim como os de partidos de extrema direita que alimentam e 
propagam a xenofobia.

Resposta: C

04. O texto diz respeito ao cotidiano dos refugiados, população deslocada devido aos confl itos geopolíticos, étnicos e religiosos. As regiões 
do mundo que se destacam por seus numerosos refugiados são a África e o Oriente Médio, a exemplo dos refugiados que fogem da 
guerra civil na Síria a partir da eclosão da Primavera Árabe.

Resposta: E

05. 
A) Incorreto. Embora 60% da população mundial estejam na Ásia, e China e Índia serem, respectivamente, os países mais populosos 

do mundo, a explicação para o crescimento populacional é a forte taxa de crescimento natural sobre uma base numérica elevada.
B) Correto. O processo histórico da África, marcado pelo imperialismo europeu no século XIX e sua descolonização desordenada 

no século XX, imputou ao continente, fronteiras artifi ciais e postergou a subordinação econômica, resultando em um quadro 
desalentador de indicadores sociais, o que resultará em deslocamento populacional para áreas de economia mais dinâmica, como 
o continente europeu.

C) Incorreto. O continente europeu apresenta baixa taxa de natalidade e elevada expectativa de vida. Nas últimas décadas a Europa 
tem adotado políticas restritivas à imigração, como o Acordo de Schengen.

D) Incorreto. Os Estados Unidos tem adotado políticas mais austeras no controle da imigração.
E) Incorreto. A Austrália e a Nova Zelândia apresentam baixas taxas de natalidade e restrições à imigração.

Resposta: B

06. Apenas o terceiro parêntese está incorreto, uma vez que, as migrações por motivação econômica (busca de emprego e melhores 
condições de vida) ocorrem da África em direção à Europa. 

Resposta: E

07. 
A) Incorreto. O fl uxo migratório da África para a Europa decorre da desorganização de sua estrutura econômica e política, oriunda 

de seu passado colonial. A crise econômica mundial foi gerada pelos países desenvolvidos com a crise do mercado imobiliário nos 
EUA.

B) Incorreto. A migração internacional se caracteriza tradicionalmente pelo fl uxo entre países subdesenvolvidos para países desenvolvidos.
C) Incorreto. A xenofobia nos países europeus é consequência do temor da aculturação e do desemprego do nativo perante a mão 

de obra barata do estrangeiro. As ideias racistas pertencem aos grupos que praticam a xenofobia e, portanto, predominantemente 
nos países ricos.

D) Correto. A xenofobia é encontrada, predominantemente, em países cujo fl uxo imigratório é desenfreado, como os europeus e 
Estados Unidos.

E) Incorreto. Considerando que xenofobia é a aversão ao estrangeiro, este conceito está amplamente relacionado à questão da 
imigração. 

Resposta: D

08. Nos últimos anos, com o agravamento da crise fi nanceira e do desemprego, a União Europeia tem tomado medidas para coibir a 
entrada de imigrantes clandestinos provenientes de países subdesenvolvidos. As medidas de segurança são mais rigorosas em rotas e 
passagens como o estreito de Gibraltar (Reino Unido), enclaves como Ceuta (Espanha, fronteira com o Marrocos), ilha de Lanpedusa 
(Itália), além da fronteira entre Grécia e Turquia.

Resposta: C
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09. Xenofobia é o preconceito sofrido por imigrantes e atualmente os refugiados na Europa. Se manifesta de várias formas, como: 
intolerância, passeatas, perseguições etc.

Resposta: C

10. Os imigrantes de países subdesenvolvidos cujo trabalho é explorado nos países desenvolvidos em atividades de menor qualifi cação são 
vítimas de grupos de extrema direita, muitos dos quais racistas, preconceituosos com relação à religião e xenófobos. São exemplos os 
casos de preconceito e violência contra imigrantes na Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.

Resposta: B
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