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PARTE V – FLUXOS MIGRATÓRIOS INTERNACIONAIS 
 
Questão 1) (UNESP - 2016)  O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre 
países, regiões e continentes passa pelo reconhecimento de que sob a rubrica migração internacional estão 
envolvidos fenômenos distintos, com grupos sociais e implicações diversas. A migração internacional, no 
contexto da globalização, é inevitável e deve ser entendida como parte das estratégias de sobrevivência, de 
impulso para alcançar novos horizontes, e a globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo. 

(Neide L. Patarra. “Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais”. Estudos Avançados, 2006. Adaptado.) 

a) EXPLIQUE POR QUE a globalização é um estímulo à migração internacional.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) CITE dois aspectos ou “fenômenos distintos” motivadores das migrações. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Questão 2 - Interdisciplinar - Língua Estrangeira - Inglês) (UNICAMP - 2019) 

 
Adaptado de http://br.pinterest.com. Acessado em 10/06/2018. 
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O post anterior aponta 
a) as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração. 
b) o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo. 
c) o impacto negativo dos processos migratórios no modo de como as culturas vêm sendo globalizadas. 
d) os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes. 
 
Questão 3) (UNICAMP - 2019)  Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) foi criada em dezembro de 
1950 por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Iniciou suas atividades em janeiro de 1951. O 
Protocolo de 1967 reformou a Convenção de 1951 e expandiu o mandato da ACNUR para além das 
fronteiras europeias e das pessoas afetadas pela Segunda Guerra Mundial. Em 1995, a Assembleia Geral 
designou a ACNUR como responsável pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo. Nas 
últimas décadas, os deslocamentos forçados atingiram níveis sem precedentes. Estatísticas recentes revelam 
que mais de 67 milhões de pessoas no mundo todo deixaram seus locais de origem por causa de conflitos, 
perseguições e  graves violações de direitos humanos. 

(Adaptado de http://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/. Acessado em 31/08/2018.) 

a) EXPLIQUE o contexto de criação da ACNUR e seu principal objetivo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Levando em consideração os princípios da ONU, relacione a condição de refugiado com a noção de 
cidadania e de direitos humanos. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Questão 4) (FUVEST - 2019) A tabela mostra o número total de refugiados no mundo em 2017, segundo 
relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas Para Refugiados (UNHCR ou ACNUR em português). 

 
UNHCR‐ GLOBAL TRENDS, 2017. Adaptado. 

Sobre os refugiados e sua distribuição no mundo, é correto afirmar: 
a) A maioria provém da África, devido aos processos de desertificação, e tem como destino o Oriente Médio 
e a Europa. 
b) O Irã recebe majoritariamente refugiados de países da África Subsaariana, dentre os quais se destacam o 
Sudão e o Sudão do Sul. 
c) Os de origem síria são a maior população nesta condição, e estão sendo acolhidos em vários países do 
Extremo Oriente e da África, os quais apoiam o governo sírio na guerra civil que ocorre nesse país desde 
2011. 
d) Os provenientes do Sudão do Sul e da Somália são acolhidos na Turquia, onde encontram oferta de 
empregos nas atividades comerciais, tradição econômica do país, desde o século XVII. 
e) São majoritariamente provenientes do Oriente Médio, África e Ásia, deslocam‐se, forçadamente, devido a 
longas guerras, em grande parte para países e/ou regiões fronteiriços. 
 
Questão 5) (UNICAMP - 2017) De acordo com a Organização das Nações Unidas, a população global 
submetida a deslocamentos forçados cresceu substancialmente durante os últimos decênios, passando de 
37,3 milhões para 65,3 milhões em 2015. Desse total, os refugiados representam 16,1 milhões de pessoas, 
1,7 milhão a mais que o total registrado 12 meses antes. Mais da metade dos atuais refugiados do mundo 
(54%) procede de três países afetados por conflitos armados. 

(Adaptado de Agência da ONU para Refugiados – ACNUR – Documento Tendencias Globales, 2015.) 

Indique quais são esses três países. 
a) Afeganistão, Grécia, Macedônia. 
b) Afeganistão, Síria, Somália. 
c) Grécia, Macedônia, Myanmar. 
d) Myanmar, Síria, Somália. 
 

 

 

 

 



Questão 6) (UERJ - 2016) Os casos de mortes de imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa por via 
marítima têm ocupado os noticiários. Na figura abaixo, os pontos indicam os locais onde ocorreram essas 
mortes, de janeiro de 2000 a julho de 2015. 

 
Disponível em: <telegraph.co.uk>. 

a) IDENTIFIQUE os dois continentes de procedência da maior parte desses imigrantes.  

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

b) APRESENTE duas JUSTIFICATIVAS socioeconômicas que têm levado essas pessoas a deixar os 
continentes de origem em direção à Europa. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

 
Questão 7) (FUVEST - 2017)  Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica 
que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à 
Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil 
refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. 

Garton Ash, Timothy. Europa e a volta dos muros. O Estado de S. Paulo, 29/11/2015. Adaptado. 

Sobre a questão dos refugiados, no final de 2015, considere as três afirmações seguintes: 
I. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os 
conflitos étnicos, corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos do Sudão e Sudão do Sul. 
II. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra 
civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. 
III. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país de origem do maior número de 
refugiados do continente africano, em decorrência desse movimento separatista. 

Está correto o que se afirma em  
a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
 



Questão 8) (PUC Campinas - 2015)  

Há mais de um século, o Big Ben londrino marca as horas. Suas badaladas estiveram presentes em 
diferentes eventos que marcaram a história do Reino Unido e da Europa. Atualmente, centenas de 
refugiados gostariam de estar em Londres para ouvir as badaladas do Big Ben. Nem todos conseguirão... 

Sobre os refugiados são feitas as afirmações: 
I. Nesta década observa-se a maior imigração humana desde a Segunda Guerra Mundial. Fala-se em crise de 
refugiados como resultado de guerras civis e de regimes políticos violentos e radicais. 
II. Os refugiados que chegam à Europa buscam países com estabilidade econômica como a Polônia e a 
Dinamarca. Por outro lado fogem de países em crise como a Grécia e a Itália. 
III. A maior parte dos refugiados têm origem no Oriente Médio e Norte da África e se utilizam do mar 
Mediterrâneo para atingir o continente europeu. 

Está correto o que se afirma APENAS em 
a) I. 
b) II. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 
 
Questão 9) (UNICAMP - 2016) Imigrantes cruzam a Macedônia para chegar ao Norte da Europa. 

 
Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,imigrantescruzam-a-macedonia-para-chegar-ao-norte-

daeuropa,1749226.> 

Indique a afirmação correta a respeito dos grandes fluxos migratórios atuais no contexto da globalização. 

a) Assumem distintas direções, sendo que uma das rotas dos imigrantes para a Europa inicia-se em países do 
Oriente Médio e da costa oriental do norte da África, indo até a Grécia, com travessia pelo mar 
Mediterrâneo. 
b) Direcionam-se para os países ricos ou em crescimento econômico e envolvem aquelas áreas de expulsão, 
cujas populações de origem sempre tiveram culturalmente vocação para a realização de grandes 
deslocamentos. 
c) Envolvem imigrantes da América Latina, do norte da África e do Oriente Médio, atraídos pela 
industrialização fordista da Europa e dos Estados Unidos, que gera trabalho nas fábricas e na construção 
civil. 
d) Resultam das diferenças entre a situação econômica dos países pobres e ricos e se direcionam para os 
lugares em que as populações falam a mesma língua ou possuem proximidades culturais. 
 

 



Questão 10) (UEMG - 2016) O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) emitiu 
comunicado mundial que identifica algumas razões que motivam o êxodo de asiáticos e africanos para a 
Europa. Com base num trabalho contínuo de acompanhamento e avaliação, e também a partir dos resultados 
de discussões em grupo e do contato diário com refugiados na Jordânia, Líbano, Egito, Iraque e Síria, o 
ACNUR identificou os principais fatores que motivam os emigrantes a buscar refúgio fora da região, 
principalmente na Europa.  

Considerando o fluxo populacional apresentado no trecho acima, e as informações vinculadas pela mídia, é 
CORRETO afirmar que  
a) a maioria dos deslocados sírios que viajaram para o Iraque possuem um sentimento de segurança e 
confiança em relação ao seu país.  
b) as pessoas dos grupos minoritários veem a migração como solução para a sua segurança física e 
socioeconômica.  
c) o agravamento que os refugiados enfrentam no exílio permite que as crianças continuem seus estudos 
regulares nos países europeus.  
d) o perigo do terrorismo islâmico e o assentamento demográfico no campo, salvo raras exceções, 
promoveram um período de grande agitação nas cidades. 
 
Questão 11) (Cásper Líbero - 2016)  

No calor escaldante de um meio-dia de agosto, na ilha grega de Lesbos, Ziad Mouatash salta fora de um bote 
inflável superlotado e toca o solo da União Europeia pela primeira vez. O jovem de 22 anos, de Yarmouk – 
campo de refugiados palestino à beira de Damasco, sitiado e bombardeado desde 2012, abraça todos à sua 
volta, em êxtase por estar vivo. Embora tenha escapado dos horrores da massacrante guerra civil da Síria, 
Mouatash está apenas começando uma difícil jornada pela Europa. 
Fonte: http://outraspalavras.net/destaques/vitimas-das-guerras-humanitarias/ Adaptado. Publicado em 04-09-2015. Acesso em 11-

09-2015. 

A história de Ziad é representativa do atual movimento de refugiados que se dirigem à Europa. No gráfico a 
seguir, é possível observar estatísticas desse fluxo: 

 
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm. 

Publicado em 06-09-2015. Acesso em 11-09-2015 
 
Considerando o contexto do excerto e do gráfico, é possível afirmar que: 
a) a maioria dos refugiados que se dirigem à União Europeia são provenientes do histórico conflito entre Irã 
e Iraque e, há anos, existem políticas específicas de acolhimento dessas populações. 
b) a proporção de refugiados sírios rumo à União Europeia justifica-se, acima de tudo, pelas condições 
climáticas da região, caracterizadas por calor intenso e desertos. 
c) a Síria continua sendo a principal motivadora dessa onda de refugiados, mas a situação no Afeganistão, na 
Eritreia, assim como em Kosovo também levam pessoas a procurar asilo. 
d) o continente africano, tradicionalmente uma região de onde partem imigrantes, persiste, na atualidade, 
como foco principal do fluxo de refugiados em direção à União Europeia. 
e) os refugiados sírios são maioria e imigram para a União Europeia com segurança, já que contam com o 
auxilio de nações como a Alemanha e Inglaterra e recebem visto humanitário. 



Questão 12) (UFSC - 2016)  

 

Sobre as questões demográficas na atualidade, é CORRETO afirmar que: 

01. as migrações da Europa e para a Europa são processos recentes, que se intensificaram a partir das 
décadas de 1980 e 1990, quando da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da 
unificação alemã com a queda do muro de Berlim.  
02. depois de atingir um alto grau de desenvolvimento econômico e humano, os países que compõem a 
União Europeia têm criado políticas de estímulo à entrada de imigrantes, principalmente de cidadãos de 
origem sul-americana, que representam mão de obra com elevada qualificação.  
04. os problemas migratórios atuais têm diferentes motivações e fluxos entre regiões da África, do Oriente 
Médio e da América Latina. 
08. a União Europeia criou condições para o livre trânsito de capitais e mercadorias entre os Estados-
membros, entretanto há ainda sérias restrições ao movimento de trabalhadores.  
16. um problema a ser enfrentado por autoridades europeias é o fluxo migratório de alguns países do 
noroeste e do leste europeu, embora estes países apresentem desempenho econômico muito semelhante ao 
dos países do lado ocidental.  
32. estudos mostram que o principal motivo que intensifica os processos de migração internacional são as 
alterações no clima global.  
64. uma das principais causas da imigração para a Europa são os problemas advindos da desestruturação de 
vários países da África e do Oriente Médio.  

Soma das alternativas CORRETAS: ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 13) (Mackenzie - 2016)  Nos últimos meses, o noticiário, em diferentes meios de comunicação, 
dedicou especial atenção aos fluxos migratórios que partiram da África para a Europa.  
A esse respeito, está correto afirmar que 
a) a formação do autodenominado “Estado Islâmico” nos territórios da Síria, Jordânia, Israel e Arábia 
Saudita foi a principal causa do aumento dos fluxos migratórios verificados nos últimos três anos. 
b) a xenofobia surgiu na Europa a partir do aumento dos fluxos migratórios dos últimos três anos. 
Anteriormente as manifestações extremistas de intolerância a estrangeiros restringiam-se à Alemanha, 
devido ao passado nazista. 
c) as rotas clandestinas de migrações África-Europa são utilizadas há muitos anos no Mediterrâneo. 
Contudo, as guerras civis na Líbia e na Síria contribuíram para aumentar significativamente os fluxos de 
migrantes. 
d) de um modo geral os países europeus recebem bem os imigrantes africanos, com ampla aceitação de 
políticas de inclusão. Entretanto, o aumento do número de refugiados obrigou a União Europeia a rever sua 
tradicional prática de incentivos às imigrações. 
e) os imigrantes são originários de áreas conflagradas por guerras civis, como Egito, Líbia, Síria, Iraque e 
Marrocos. Neste caso, abriu-se uma rota nova de migrações no sentido África-Europa, antes inexistente. 
 
Questão 14) (UNIFENAS - 2016)  
Em um dos maiores êxodos da história recente, mais de 4,5 milhões de pessoas fugiram do país desde o 
início do conflito, em 2011, que ocorreu dentro do espírito da Primavera Árabe, a maioria delas mulheres e 
crianças. Os países vizinhos tiveram que assumir a pior parte da crise migratória, com Líbano, Jordânia e 
Turquia lutando para acomodar as ondas de migrantes que chegavam.  
O êxodo se acelerou dramaticamente depois do início de 2013, quando as condições de vida no país de 
Bashar Al Assad se deterioraram de forma drástica, forçando a chegada de milhares de pessoas em direção 
às ilhas gregas, o que desencadeou uma crise na União Europeia. [...].  

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/15/1012. Acesso em 03/04/2016.  

O fragmento de texto evidencia um dos maiores dramas de crise humanitária vivenciada nos últimos anos 
pelos:  
a) Refugiados afegãos, vítimas das atrocidades do regime Talebã, instaurado no país após a intervenção 
militar norte-americana no país.  
b) Refugiados eritreus, que fogem das atrocidades cometidas pelo regime extremista do atual governo e 
pelas ações da rede Al Qaeda.  
c) Refugiados nigerianos, que sofrem com as ações radicais da milícia radical islâmica Al-Shabaab, filiada à 
rede Al Qaeda.  
d) Refugiados palestinos, massacrados há décadas pelo extremismo dos grupos Hamas e Hezbollah, aliados 
de Israel no Oriente Médio.  
e) Refugiados sírios, vítimas de uma espiral de violência cometida pelas tropas leais ao governo, pelo Estado 
Islâmico (EI) e por outras forças opositoras no país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 15) (ENADE - 2018 - Adaptada) Observe a figura abaixo. 

 
BBC Brasil. Os países que mais recebem refugiados sírios. 12 Set. 2015. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150910_vizinhos_refugiados_lk>. Acesso em: 12 jul. 2018. 

Considerando as informações apresentadas nessa figura, faça o que se pede nos itens a seguir. 

a) APRESENTE dois fatores que explicam por que países vizinhos à Síria têm absorvido a maior parte do 
fluxo migratório de sírios. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 



b) ANALISE dois fatores que explicam as ações da União Europeia diante dos fluxos de pessoas 
provenientes do conflito sírio. 
 
1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Questão 16) (ENADE - 2015) Após quase cinco anos do início da guerra civil na Síria, o número de 
refugiados continua crescendo de forma alarmante. Os impactos nos países vizinhos são evidentes e as 
potências ocidentais não têm colaborado de maneira decisiva para amenizar o problema. 

Acerca da crise referida no texto, avalie as afirmações a seguir. 
I. A crise de refugiados na Síria é resultado da disputa política entre as forças de Bashar al-Assad, apoiado 
pelas potências ocidentais, e o autodenominado Estado Islâmico, apoiado pelos iranianos. 
II. A maioria dos refugiados permanece na região, havendo milhões de sírios tanto em território turco quanto 
em território libanês. 
III. As tentativas de solucionar o conflito na Síria por meios políticos fracassaram, em grande medida, em 
razão dos desacordos entre o Ocidente e a China, sobre como lidar com o presidente Bashar al-Assad. 

É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 17) (UNICAMP - 2019)  

 
Adaptado de Atlas escolar IBGE. Disponível em: <atlasescolar.ibge.gov.br>. 

Recentemente, em Mianmar, a minoria étnica Rohingya foi vítima de graves massacres e assassinatos 
praticados por grupos extremistas da maioria étnico-religiosa do país. Entre 2017 e 2018, os atos de 
violência provocaram deslocamentos forçados de aproximadamente 650 mil Rohingyas principalmente para 
um dos países vizinhos. 
Com a ajuda do mapa anterior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o principal país para onde 
se deslocam os Rohingyas e as correntes religiosas seguidas por essa minoria étnica e pela maioria da 
população de Mianmar. 
a) Bangladesh; muçulmana e budista. 
b) China; hindu e budista. 
c) Índia; católica e hindu. 
d) Tailândia; católica e muçulmana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questão 18) (ENADE - 2018) A Venezuela não sofreu uma guerra nem uma catástrofe natural, mas, em 
2017, ocupou o quarto lugar na lista de países de onde sai a maior quantidade de novos pedidos de refúgio 
no mundo – e o primeiro, se considerada apenas a América Latina, conforme evidencia a tabela a seguir. 

 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44548164>. Acesso em: 12 jul. 2018 (adaptado). 

A respeito da temática dos refugiados na política internacional, assinale a opção correta. 
a) A Convenção de Genebra, de 1951, assegura o direito de refúgio a pessoas que saem de seu país de 
origem perseguidas, ou sob risco de perseguição, por sua etnia, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opinião política. 
b) A entrada de venezuelanos no Brasil tem ocorrido pelas fronteiras amazônicas, principalmente pelo 
estado do Acre. 
c) A Espanha é o principal destino dos refugiados venezuelanos em virtude da facilidade de naturalização 
oferecida aos hispano-americanos. 
d) O número de solicitações de refúgio de venezuelanos só foi superado pelo de países onde a presença de 
grupos extremistas, como o Estado Islâmico e o Boko Haram, explica o fluxo de refugiados. 
e) O Protocolo de Nova York, de 1967, prevê a possibilidade de refúgio devido a situação de grave e 
generalizada violação de direitos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão Interdisciplinar - Redação - 19) (ENADE - 2018)  O fluxo migratório que mais cresceu no Brasil, 
nos últimos quatro anos, vem da Venezuela. Considerando esse cenário da chegada de imigrantes 
venezuelanos no país, veja a seguir alguns dados relevantes, que contrariam o senso comum sobre a questão. 
• Atualmente, estima-se que o Brasil tem entre 40 mil e 60 mil imigrantes venezuelanos, levando em conta 
imigrantes em situações regulares e irregulares. 
• O país registra um número baixo de imigrantes, em comparação com o PIB, com a extensão territorial e 
com a população total. Todos os imigrantes, regulares e irregulares, correspondem atualmente, no Brasil, a 
1% da população total do país. Nos EUA, são 14%. Na Argentina, 4%. 
• Entre os venezuelanos que migraram para Boa Vista (RR), até outubro de 2017, 48,4% não utilizaram 
qualquer serviço público. A sensação de sobrecarga está mais ligada a problemas estruturais brasileiros do 
que à ideia de que os venezuelanos são os responsáveis pela piora dos serviços. 
• Entre os venezuelanos não indígenas que haviam entrado no Brasil até 2017, 78% possuíam nível médio 
completo e 32% tinham ensino superior completo ou nível de pós-graduação, possuindo nível de 
escolaridade superior à média da população local. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/06/>. Acesso em: 19 jul. 2018 (adaptado). 
 
A partir dos dados apresentados, EXPLIQUE um impacto positivo que políticas públicas destinadas à 
inclusão dos imigrantes venezuelanos podem ter para o desenvolvimento da atividade turística na região. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


