
Questões – migrações

1.

Considerando a análise dos dados do gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler alemã
é:
(A) elevação do nível salarial
(B) redução de custos trabalhistas
(C) recomposição da população ativa
(D) importação de operários qualificados

2. O grafite é uma manifestação artística com múltiplas expressões, dentre elas a crítica políticosocial, bastante
presente nas obras de Bansky, por exemplo. Em um evento na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém, Bansky e
outros artistas grafitaram parte do muro que envolve a Cisjordânia e seus arredores, tendo o contexto local
como tema comum, como ilustram as obras abaixo. O lugar escolhido e as imagens grafitadas são evidências da
oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região:

(A) radicalismo de posições no embate de sistemas religiosos
(B) assimetria de poder no processo de segregação territorial
(C) ausência de legalidade no enfrentamento de forças militares
(D) excesso de burocracia no encaminhamento de negociação diplomática

3. Em novembro de 2014, a  Alemanha celebrou 25 anos  da queda do Muro de Berlim.  Apesar  do tempo
decorrido  e  dos  investimentos  realizados,  ainda  persistem muitas  diferenças  entre  as  porções  ocidental  e
oriental do país. Os mapas abaixo apontam exemplos dessas diferenças.
Uma prioridade da plataforma política do Partido Nacional Democrata, da extrema-direita alemã, é a adoção de
severas restrições à imigração para o país. Com base nessa informação e na análise dos mapas,  a porção
oriental do país possui atualmente, como característica social marcante, níveis mais elevados de:



(A) inclusão política
(B) automação industrial
(C) sentimento xenófobo
(D) qualificação profissional

4. 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.

Identifique os dois continentes de procedência da maior parte desses imigrantes. Em seguida, apresente duas
justificativas socioeconômicas que têm levado essas pessoas a deixar os continentes de origem em direção à
Europa.


