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MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS
EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01. Para impedir as migrações ilegais, muitos países desenvolvidos, desde a década de 1990, mantêm suas fronteiras fechadas, sob
constante vigilância. A Europa Ocidental, para manter a dimensão atual de sua população, teria de duplicar a quantidade de imigrantes.
Mesmo tendo necessidade de novos fluxos de pessoas jovens, em idade de trabalhar, a imigração (principalmente a ilegal) é assunto
que preocupa toda a União Europeia
Resposta: E
02. A proximidade geográfica entre México e Estados Unidos facilita os movimentos constantes de mexicanos para a terra do Tio Sam.
Resposta: B
03. Mesmo tendo necessidade de novos fluxos de pessoas jovens, em idade de trabalhar, a imigração (principalmente a ilegal) é assunto
que preocupa toda a União Europeia.
Resposta: E
04. As relações entre diminuição de custos e investimentos tecnológicos, que propiciam o avanço do desemprego nos países periféricos,
colocam fora do mercado uma quantidade significativa de jovens trabalhadores. Essa situação incentiva a manutenção dos vínculos de
dependência com a ordem internacional globalizada, na forma de redes mundiais, para tentar resolver o problema. É o que se observa
nas tensões entre o Brasil e a Espanha, em decorrência da saída de trabalhadores brasileiros para o mercado europeu, especialmente
depois do endurecimento americano com relação à imigração.
Resposta: B
05. O século XXI entrou com um número cada vez maior de migrações, onde o fator econômico está inserido em qualquer tipo de causa
migratória. Esse deslocamento populacional, que em muitas vezes se dá de forma ilegal levou a um engessamento de políticas no que
tange a entrada de imigrantes.
Resposta: D
06. No atual contexto da economia globalizada, a demanda por mão de obra qualificada se relativizou. Hoje não é mais possível afirmar
que os países do Norte são os únicos detentores de quadros qualificados que atendem às necessidades da economia moderna. Em
alguns países do Norte, não há dinamismo econômico capaz de absorver o volume de mão de obra que qualifica. Portanto, é necessário
o deslocamento de trabalhadores com elevada qualificação para economias emergentes, ou até mesmo sem tradição industrial e ou
tecnológica.
Resposta: C
07. O papel do Brasil na região está crescendo cada vez mais. O Brasil não era um país de imigração muito importante para os vizinhos, ao
contrário da Argentina, que assumia no passado esse papel de polo migratório regional. Agora o Brasil está assumindo essa função.
Isso engloba vários aspectos: a posição do país na região, a forma como ele se autodefine, as relações que tem com os vizinhos e um
conhecimento melhor destes vizinhos e é bom lembrar a grande presença de coreanos e chineses que aqui vêm investir.
Resposta: D
08. A questão exige a interpretação da influência cultural assimilada pelo imigrante ao longo de seus deslocamentos.
Resposta: A
09. A uma tradicional saída de pessoas dos países do hemisfério Sul para os países do Norte. Os países desenvolvidos do Norte geram
maiores perspectiva de ascensão econômica por parte do imigrante.
Resposta: C
10. O Século XXI é marcado pela modalidade de migração de refugiados, pois as populações que vivem em países de regimes políticos
conturbados se veem obrigados a se refugiarem. Na África e na Ásia são frequentes esses tipos de deslocamentos.
Resposta: A
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