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1. Leia atentamente o texto abaixo: 

Na cidade de Belém, a intensificação da migração rural-urbana levou ao 

adensamento e expansão do seu sítio urbano, que juntamente à falta de políticas 

públicas introduziram na cidade situações insustentáveis para o contexto amazônico 

(CARDOSO E VENTURA NETO, 2013). Há uma grande desigualdade socioespacial na 

cidade, em que os serviços urbanos estão mais concentrados em determinadas áreas, 

prioritariamente privilegiadas pela administração pública, que visa atrair investimentos 

e garantir o sucesso econômico em detrimento das necessidades existentes nas áreas 

periféricas (DIAS, 2008). 

PEREIRA, Fabiana da Silva; VIEIRA, Ima Célia G. Expansão urbana da Região Metropolitana de Belém sob a ótica de um sistema de índices 

de sustentabilidade. Rev. Ambient. Água. v. 11, n. 3. Taubaté, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2POLl9K>. Acesso em 24 out. 2018. 

Considerando o que foi apontado no texto acima, explique qual é um resultado que os fluxos 
migratórios geram nas aglomerações urbanas. 
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2. Leia o trecho abaixo de um artigo sobre a política de migração no Mercosul: 

No âmbito da regulação sobre as migrações na América do Sul, a normativa do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) é certamente uma das mais relevantes. Desde 

2009, estão vigentes os Acordos sobre Residência para os nacionais dos membros do 

Mercosul, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Em razão desses Acordos, para 

solicitação de residência no território dos Estados signatários, é necessária somente 

a apresentação de um documento de identificação; de certificado e declaração de 

ausência de antecedentes criminais e pagamento de taxas (art. 4). 

BARALDI, Camila. A experiência do Mercosul em matéria de migrações. ICTSD, 18 dez. 2015.  

Disponível em: <https://bit.ly/2z2gC1w>. Acesso em: 21out.2018. 

Considerando a desigualdade presente na atualidade, aponte a importância e as consequências do 
acordo migratório de que o texto trata no âmbito regional da América do Sul. 
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3. Leia atentamente o texto abaixo:  

[...] Essa distribuição desigual leva, entre outras coisas, ao fenômeno de “fuga 

de cérebros”, onde pesquisadores deixam seus países de origem em busca de melhores 

condições de trabalho. Esse fenômeno leva por sua vez a uma piora nas condições de 

desenvolvimento e de desigualdade global. É necessário lembrar que em um mundo 

interconectado a pobreza e condições de vida ruins geradas por distribuição desigual 

da riqueza, afetam não apenas pessoas vivendo em países distantes, mas a todos nós, 

e a menos que façamos algo a respeito, problemas atuais, como a crise de refugiados 

e o aumento de movimentos com inclinações terroristas irão apenas piorar.  

CHAGAS, André Maia. Ciência aberta para capacitação científica: um exemplo no continente africano. Ciência Aberta, 9 nov. 2016. 

Disponível em: <http://bit.ly/2yZHjUG>. Acesso em 24 out. 2018. 

Explique os fatores que impulsionam o tipo de fluxo migratório apontado no texto, e descreva 
as consequências dele. 

 

 

 

 

 

 

4. Leia a notícia abaixo: 

Com a redução do desemprego e a queda da inflação, a distribuição de renda 

melhorou no segundo trimestre do ano [de 2017]. Segundo a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), o Índice de Gini da renda domiciliar per capita do trabalho passou de 

0,5901 para 0,5875. 

Governo do Brasil. Brasil melhora distribuição de renda no 2º trimestre. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

economia-e-emprego/2017/08/brasil-melhora-distribuicao-de-renda-no-2o-trimestre>. Acesso em 24 out. 2018. 

O coeficiente de Gini que aparece na notícia é um índice (de 0 a 1) que mede a desigualdade no 
país. Utilizando a notícia e seus conhecimentos, explique por qual motivo alguns países com o  
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) alto enfrentam problemas sociais, como o crescente 
número de favelas e a fome, por exemplo. 
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5. Leia atentamente o texto abaixo: 

Segundo o estudo inédito da ONU-Habitat, Estado das Cidades da América 

Latina e Caribe (2012), a região da América Latina e do Caribe é a mais urbanizada do 

mundo, mas também uma das menos povoadas em relação ao seu território. Quase 

80% de sua população vive em cidades, uma proporção superior à do grupo de países 

mais desenvolvidos do Norte. O crescimento demográfico e a urbanização, processos 

que no passado foram muito acelerados, perderam força. Atualmente, a evolução 

demográfica das cidades tende a se limitar ao crescimento natural. Segundo o mesmo 

estudo, no Brasil e nos países do Cone Sul, onde as taxas de urbanização são mais 

aceleradas, a previsão é que a urbanização chegará a 90% até 2020. 

FEDOZZI, Luciano. Disponível em: <http://bit.ly/2SjV4pV>. Acesso em 24 out. 2018. 

Com base no texto acima, marque a alternativa correta: 

a) Por estarem em um processo recente de urbanização, os países da América Latina apresentam 

uma taxa maior que a de países de outros continentes. 

b) O alto índice de urbanização dos países latino americanos indica um nível de desenvolvimento 

grande com a concentração de indústria e comércio. 

c) A taxa de urbanização vem acompanhada da concentração populacional. Pode-se concluir que 

o território da América Latina possui grande densidade demográfica. 

d) Os países da América Latina apresentam grande desigualdade no desenvolvimento econômico 

e social, com concentração da produção e do comércio em algumas regiões. 

 

6. Leia atentamente o texto abaixo: 

A encarregada da ONU disse que a urbanização, muitas vezes, é vista como uma 

oportunidade e uma espécie de motor para o desenvolvimento, mas que os desafios 

relacionados ao tema persistem. Na América Latina, especificamente, ela citou problemas 

de ordem econômica e ambiental, expansão desordenada, segregação socioeconômica 

e questões relacionadas à saúde, segurança e efeitos da mudança climática. 

Governo do Brasil. Em 2030, 90% da população brasileira viverá em cidades. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2016/10/em-2030-90-da-populacao-brasileira-vivera-em-cidades>. Acesso em 23 out. 2018. 

De acordo com o texto, o processo de urbanização da América Latina é acompanhado de: 

a) um problema de segregação socioespacial que vem da baixa taxa de urbanização. 

b) desaparecimento da segregação socioespacial que vai ser erradicada no continente. 

c) problemas de infraestrutura e segregação socioespacial decorrentes do mal planejamento. 

d) Segregação socioespacial apenas nas pequenas cidades que possuem baixos níveis de 

desigualdade social. 
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7. Leia atentamente a notícia abaixo: 

População brasileira passa de 207,7 milhões em 2017 

No ano passado, o levantamento anual do IBGE ainda indicava uma população  

de 206,08 milhões 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que o 

Brasil tem 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 

0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a de 2015/2016 (0,80%). Os dados 

foram publicados, nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial da União. No ranking dos 

estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos 

populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, 

concentrando 21,7% da população do País. Roraima é o estado menos populoso, com 

522,6 mil habitantes (0,3% da população total). 

Governo do Brasil. População brasileira passa de 207,7 milhões em 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2017/08/populacao-brasileira-passa-de-207-7-milhoes-em-2017>. Acesso em 24 out. 2018. 

De acordo com os dados apresentados na notícia, a dinâmica demográfica brasileira apresenta 

a) taxa de crescimento negativa, o que gera diminuição da PEA. 

b) aumento na taxa de crescimento e aumento da população total. 

c) decréscimo na taxa de crescimento e aumento da população total. 

d) aumento na taxa de crescimento, o que gera descontrole populacional. 

 

8. Leia a manchete uma notícia da internet a seguir. 

Caravana de migrantes: Exaustos e famintos, milhares de hondurenhos  

chegam ao México rumo aos EUA ‘em busca de emprego e segurança’ 

ROJAS, Ana Gabriela. BBC, 20 out. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45926416>.  

Acesso em: 22 out. 2018. 

Esse fluxo de hondurenhos ocorrido durante o governo Trump em 2018 é um exemplo entre 
milhares de fluxos migratórios. Essa movimentação da população hondurenha: 

a) partiu de forma voluntária e sem influência de fatores sociais. 

b) é semelhante a que ocorreu no período colonial dos Estados Unidos. 

c) almeja alcançar países que possam oferecer melhores condições de vida. 

d) foi motivada por políticas migratórias que facilitam a entrada de imigrantes. 
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9. Leia a manchete de uma notícia sobre o relatório da ONU “O Protesto Social na América Latina”: 

América Latina e Caribe é região mais desigual do mundo, revela comissão da ONU 

ONU, 7 mai. 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/ 

america-latina-e-caribe-e-regiao-mais-desigual-do-mundo-revela-comissao-da-onu/>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Considerando a manchete acima, assinale a alternativa correta sobre as características socioespaciais 
e econômicas dos países da América Latina. 

a) Com as grandes desigualdades presentes na América Latina, os movimentos sociais surgem como 

uma importante movimentação com a finalidade de diminuí-las. 

b) Os movimentos sociais se concentram no Brasil, sendo desconhecido esse tipo de mobilização 

política em outros países da América Latina. 

c) A falta de acesso a tecnologias dificulta a mobilização com movimentos sociais de outras regiões 

ou países. 

d) Os movimentos sociais surgem de grupos de pessoas que se aproveitam para conseguir 

privilégios. 
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10. Observe atentamente o mapa abaixo: 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 2013 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_IDH.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Com base no mapa, pode-se dizer que:  

a) a América Latina possui bons indicadores de IDH e pouca desigualdade social.  

b) os piores indicadores de IDH estão no continente Africano. 

c) os Estados Unidos da América e a Europa apresentam IDH menor que é média mundial. 

d) a Ásia não possui países com IDH muito baixo e nem muito alto. 


