


Iraque, Jordânia, Egito e Líbano. Um relatório da ONU aponta que, até o início de 

novembro, mais de 390 mil pessoas saíram da Síria com destino à costa europeia”. 
Disponível em: < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/entenda-situacao-de-paises-de-onde-saem-milhares-de-

imigrantes-europa.html>. Acesso em 24 out.2019 

O tipo de migração é o principal motivo para a intensa migração Síria diz 

respeito a (ao): 

a) Emigração de caráter econômico, devido à crise socioeconômica provocada 

pela alta do preço do petróleo. 

b) Emigração devido a melhor oferta de empregos no continente europeu, para 

pessoas com alta qualificação.  

c) Refúgio devido a guerra civil que assola o país desde o ano de 2011, que 

teve início com os protestos contra o atual governo sírio. 

d) Refúgio devido as perseguições religiosas de cristãos contra os povos 

islâmicos do Oriente Médio. 

e) Emigração de caráter cultural, os migrantes buscam um maior intercâmbio 

cultural nos novos países. 

 

4) Explique quais são as principais diferenças entre imigrantes e refugiados. 

 

5) A respeito das características gerais da Antártida e do Ártico e suas 

diferenças, analise as afirmativas a seguir: 

I. Ártico e Antártica se localizam nas áreas de maiores latitudes da nossa 

superfície terrestre. 

II. A Antártida é considerada um continente porque apresenta uma porção de 

terras abaixo da camada de gelo, ao contrário do Ártico que, boa parte, se trata do 

Oceano glacial congelado. 

III. A Antártica mesmo com condições climáticas inóspitas, apresenta pequenos 

povoamentos de residentes permanentes, conhecidos como inuítes. 

IV. A região ártica não possui grande potencial econômico devido ao seu clima 

polar, portanto não desperta grande interesse internacional.  



V. Aproximadamente 90% da água doce do planeta encontram-se na Antártida 

estando localizada em uma espessa camada de gelo conhecida como inlandsis 

(manto de gelo). 

São corretas as afirmativas: 

f) I e III. 

g) II e IV. 

h) I, II e V. 

i) I, II e III. 

j) I, III e V. 

 

6) Observe a imagem a seguir. 

 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://PIXABAY.COM/PHOTOS/LIFE-BEAUTY-SCENE-ARCTIC-ICEBERG-863034/. 

ACESSO EM 24 OUT.2019 

A imagem demonstra um bloco de gelo, conhecido como iceberg, flutuando no 

oceano glacial ártico. Nos últimos anos pesquisadores apontam que uma maior 

quantidade de blocos de gelo tem-se desprendido das bordas do Ártico, formando 

uma maior quantidade de icebergs. Podemos apontar como uma possível causa e 

consequência desse fenômeno, respectivamente: 

a) Atuação de massas de ar quentes vindas da região equatorial; maior 

dessalinização do oceano. 

b) Intensa exploração de petróleo na região; aumento da incidência das 

correntes marítimas frias. 



c) Ocupação territorial inadequada da região ártica; diminuição da superfície 

do Ártico. 

d) Aumento de abalos sísmicos na região; aumento da aridez na região ártica. 

e) Intensificação do efeito estufa; aumento do nível dos oceanos. 

 

7) Explique quais foram as principais diretrizes e objetivos estabelecidos pelo 

Tratado da Antártida, assinado no ano de 1959 na cidade de Washington (EUA). 

 

8)  Sobre a participação do Brasil em pesquisas científicas na Antártida é 

correto afirmar que o nosso país: 

a) É signatário do Tratado da Antártida desde 1975, ocupou a região da 

Antártida para pesquisas científicas de 1984 até 2012. 

b) Ainda não é considerado como membro do Conselho Consultivo do Tratado 

da Antártica, por isso não pode realizar pesquisas científicas na região. 

c) Desde que construiu a sua base científica na década de 1980, é dos um dos 

países que atualmente mais realiza pesquisas científicas na Antártida.  

d) É contrário às diretrizes do Tratado da Antártida pois reivindica, junto com 

a Argentina, a posse de terras da região.  

e) Devido à falta de investimentos nunca possuiu uma base nacional de 

pesquisas na Antártida, realizando estas em parceria com o Chile.  

 

9) Leia o texto a seguir. 

 

Brasil já recebeu 1,1 milhão de imigrantes e 7 mil refugiados 

Ao entrar no Brasil, cada estrangeiro se apresenta às autoridades migratórias e 

informa o motivo da visita ao país. Se o motivo for turismo, o visitante recebe um 

visto válido por até dois meses. Se o objetivo for morar temporariamente no 

Brasil, é preciso preencher um cadastro pela internet para ter direito a permanecer 

no país por até dois anos. O visto é emitido em até cinco dias e pode ser renovado.  



Atualmente 1,1 milhão de pessoas estão em uma dessas situações.(...) 

DISPONÍVEL EM:HTTP://AGENCIABRASIL.EBC.COM.BR/DIREITOS-HUMANOS/NOTICIA/2019-01/BRASIL-JA-

RECEBEU-11-MILHAO-DE-IMIGRANTES-E-7-MIL-REFUGIAD. ACESSO EM: 24 OUT.2019. 

Aponte pelos menos um grupo de estrangeiros que atualmente está migrando em massa 

para o Brasil. Explique os principais motivos que estão levando a esse grupo de pessoas 

saírem de seus países de origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO 
1) A 

2) Muitas migrações iniciaram devido a busca de alimentos e recursos hídricos, 
a mudanças climáticas (como secas) ou até mesmo a conquista de novos 
territórios. 

3) C 

4) Imigrantes são pessoas que se deslocam do seu país de origem em busca de 
melhores condições de vida (emprego, qualidade de vida, entre outros). 
Geralmente é uma migração planejada. Já o refugiado é aquela pessoa que sai do 
seu país de forma rápida e não planejada devido a guerras, perseguições 
religiosas, culturais, políticas etc. 

5) C 
6) E 

7) O Tratado da Antártida estabeleceu critérios para o uso e ocupação do 
território polar, definindo que o mesmo deveria estar restrito a pesquisas 
científicas (que deverão ser compartilhadas entre os países), proibindo qualquer 
exploração econômica, operação militar, testes nucleares e lançamento de 
resíduos, garantindo com isso evitar conflitos geopolíticos e enaltecer a 
preservação do ecossistema local.  

8) A 

9) Haitianos e Venezuelanos, que recentemente estão se deslocando por conta 
de uma grave crise econômica, social e política que seus respectivos países estão 
passando. No caso do Haiti, a crise socioeconômica foi agravada principalmente 
após um terremoto que ocorreu no país no ano de 2010. Já a Venezuela passa 
por uma grave crise de desabastecimento de produtos básicos (alimentos, de 
higiene, remédios), uma grave crise inflacionária, entre outros problemas 
decorrentes da queda no preço do petróleo (principal item exportado pelo país) e 
da instabilidade política do governo de Nicolás Maduro. 

 

 

 


