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01- Analise as proposições sobre os tipos de migrações frequentes

no cotidiano da sociedade brasileira.

I. Migração pendular é aquela em que o trabalhador muda de cidade dentro de uma região

metropolitana, principalmente da cidade principal para outra próxima.

II. Migração sazonal é aquela em que os migrantes permanecem fora de seu lugar de

origem durante determinado período, em geral a trabalho, e depois retornam ao lugar de

origem onde ficam à espera de uma nova oportunidade.

III. Na migração intrametropolitana, o trabalhador reside em uma cidade de certa região

metropolitana e se desloca, diariamente, até a cidade principal ou à cidade vizinha para

trabalhar ou estudar.

IV. Migração cidade-cidade caracteriza-se pelo fluxo de pessoas entre diferentes cidades,

em busca de melhores condições de. Vida.
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Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras

c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

Resposta Certa E
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AS AFIRMATIVAS [I] E [III] SÃO FALSAS PORQUE MIGRAÇÃO PENDULAR É O
DESLOCAMENTO DIÁRIO DE CIDADES MENORES PARA MAIORES, ENQUANTO A
MIGRAÇÃO INTRAMETROPOLITANA É A MUDANÇA DE CIDADES DENTRO DA
REGIÃO METROPOLITANA.

AS AFIRMATIVAS [II] E [IV] SÃO VERDADEIRAS PORQUE MIGRAÇÕES SAZONAIS
OU TRANSUMÂNCIA CARACTERIZAM-SE PELO DESLOCAMENTO PERIÓDICO EM
RAZÃO DA MUDANÇA DA ESTAÇÃO DO ANO, ENQUANTO A MIGRAÇÃO CIDADE-
CIDADE É O FLUXO MIGRATÓRIO ENTRE CIDADES.
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Os relatos sobre as ondas epidêmicas de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro

apareceram com frequência nos periódicos, especialmente a partir da década de 1850.
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De acordo com o documento acima, no início da década de 1870, 

o alastramento da doença era associado ao seguinte fator:

a) elevação de taxas de natalidade    

b) variação das condições climáticas    

c) ingresso de estrangeiros com infecção    

d) insalubridade das residências populares   

e) variação da renda per capita 

Resposta certa: D
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A ALTERNATIVA [D] ESTÁ CORRETA PORQUE A REFERÊNCIA DO TEXTO ÀS

CAUSAS DO DESENVOLVIMENTO DA FEBRE AMARELA ONDE AS PESSOAS

POBRES SE AGLOMERAM REMETE À INSALUBRIDADE DE ÁREAS COM BAIXA

INFRAESTRUTURA SANITÁRIA.

AS ALTERNATIVAS [A], [B] E [C] SÃO INCORRETAS PORQUE NÃO INDICAM O

FATOR DE ALASTRAMENTO DA DOENÇA MENCIONADO NO TEXTO.
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03- Leia os textos.

- Francisco tem pouca esperança no futuro. Depois de cinco anos em busca de

trabalho e após três entrevistas de emprego, todas infrutíferas, decidiu parar

de procurar. Passou assim a fazer parte de um contingente cada vez maior de

brasileiros: os desalentados.

- Um indicador fundamental para observar o nível da confiança do trabalhador

no mercado de trabalho é a taxa de desalento.
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- O Brasil iniciou o terceiro trimestre com queda na taxa de desemprego pela

quarta vez seguida, mas registrou número recorde de desalentados diante

das incertezas atuais em torno da economia, segundo dados divulgados no

dia 30 de agosto de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE).
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A taxa de desemprego atingiu 12,3% no terceiro trimestre de 2018, depois de

ter ficado 12,4% em no trimestre anterior, na quarta queda seguida, de acordo

com o IBGE.

“O desemprego vem caindo no Brasil por conta do desalento, principalmente

neste ano de 2018”, afirmou o coordenador do IBGE, Cimar Azeredo. O IBGE

estimou em 4,8 milhões o número de pessoas desalentadas no trimestre maio

– julho.
<https://tinyurl.com/yactn5rh> Acesso em: 03.10.2018. Adaptado.
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De acordo com os textos, o cidadão desalentado é aquele que:

a) conquista um emprego formal, mas sofre com a desigualdade de gênero, em que
mulheres ganham menos e ocupam a maioria dos empregos vulneráveis.

b) precisa de trabalho e trabalharia se houvesse possibilidade, entretanto, desiste de
procurar emprego porque sabe que não encontrará um posto de trabalho.

c) troca voluntariamente o trabalho formal pelo trabalho terceirizado, abandona a carteira
de trabalho e opta pela previdência social estatal.

d) consegue emprego formal com rendimento equivalente a dois terços do salário mínimo
vigente.

e) possui um emprego com carteira assinada, mas está desprotegido das leis trabalhistas.

RESPOSTA CERTA : B
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COM A CRISE ECONÔMICA DOS ÚLTIMOS ANOS, ACONTECEU UM AUMENTO DA TAXA DE

DESEMPREGO, QUE ULTRAPASSOU A MARCA DE 12% EM RELAÇÃO A PEA (POPULAÇÃO

ECONOMICAMENTE ATIVA).

ALÉM DOS DESEMPREGADOS, TAMBÉM EXISTEM OS DESALENTADOS, PESSOAS QUE

PRECISAM DE TRABALHO, MAS DESISTIRAM DE PROCURAR DEVIDO AO LONGO TEMPO DE

PROCURA, FALTA DE PERSPECTIVA DE ENCONTRAR, DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR E FALTA

ATÉ DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SE DESLOCAR (TRANSPORTE COLETIVO) EM BUSCA

DE EMPREGO.
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04- O panorama da saúde no Brasil se caracteriza pela existência, no sentido figurado, de
regiões “africanas” e “europeias” quando se trata da infraestrutura para atendimento dos
serviços de saúde e da distribuição de médicos. Sobre esse assunto, escreva V ou F, conforme
seja verdadeiro ou falso o que se diz a seguir:

( ) Embora fortemente influenciada por contrastes sociais, a geografia do atendimento da

saúde no Brasil não apresenta disparidades no que tange à sua cobertura regional.

( ) O Brasil apresenta um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do

mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS), que abrange desde o simples atendimento para

avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos.
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( ) A polêmica em torno do trabalho de médicos cubanos do Programa Mais Médicos

estava relacionado ao fato de que esses profissionais não aceitaram trabalhar nas

periferias das cidades ou em regiões distantes dos maiores centros econômicos do País.

( ) O mapa de distribuição dos médicos pelo território brasileiro revela profunda

desigualdade, com contrastes marcantes entre regiões como a Sudeste, bem atendida, e

as regiões Norte e Nordeste ainda com inúmeras carências.
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Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

a) F, V, F, V.

b) V, V, F, F.

c) F, F, V, F.

d) V, F, V, V.

e) F, F, F, F

RESPOSTA CERTA: A
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A SEQUÊNCIA CORRETA É F, V, F e V.

O PRIMEIRO ITEM É FALSO, UMA VEZ QUE O ATENDIMENTO DE SAÚDE NO BRASIL REFLETE

DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS PROFUNDAS, UMA VEZ QUE REGIÕES MENOS

DESENVOLVIDAS (SERTÃO SEMIÁRIDO, AMAZÔNIA ETC.) E PERIFERIAS METROPOLITANAS

EMPOBRECIDAS APRESENTAM ESCASSEZ DE MÉDICOS, POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS. O

TERCEIRO ITEM TAMBÉM É FALSO, OS MÉDICOS CUBANOS ESTÃO HABITUADOS A

TRABALHAR COM SAÚDE PREVENTIVA EM REGIÕES MENOS DESENVOLVIDAS EM VÁRIAS

PARTES DO MUNDO. O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PRIORIZOU INICIALMENTE A

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS BRASILEIROS, TODAVIA, NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DE

TODAS AS VAGAS, UMA VEZ QUE OS MÉDICOS FORMADOS NO BRASIL SÃO EGRESSOS DAS

CLASSES MÉDIA E ALTA, PARA MUITOS DELES O PROPÓSITO MAIOR É A RENTABILIDADE DA

PROFISSÃO E APRESENTAM MENOR DISPOSIÇÃO DE TRABALHAR EM REGIÕES POBRES ONDE

A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE É PRECÁRIA.
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05- Leia o trecho da música Arrancado de Lá 
Luanda (Quando Eu Venho de Luanda), do 
Mestre Toni Vargas.

Quando eu venho de Luanda eu não venho só
Quando eu venho de Luanda eu não venho só
Quando eu venho de Luanda eu não venho só 
(coro)
Quando eu venho de Luanda eu não venho só 
(coro)

O trago meu corpo cansado, coração 
amargurado,
Saudade de fazer dó (...)

(...) Eu fui preso à traição trazido na covardia
Que se fosse luta honesta de lá ninguém me trazia
Na pele eu trouxe a noite na boca brilha o luar
Trago a força e a magia presente dos orixás

Eu trago ardendo nas costas o peso dessa maldade
Trago ecoando no peito o grito de liberdade
Que é grito de raça nobre grito de raça guerreira
Que é grito da raça negra, é grito de capoeira

Adaptadode:<https://www.letras.mus.br/mestre-toni-
vargas/1930064/>.
Acesso em: 05 set. 2018.

18



A letra trata de um deslocamento chamado 

a) migração espontânea.   

b) migração forçada. 

c) transumância.   

d) migração pendular.   

e) êxodo rural.   

RESPOSTA CERTA: B
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COMO A MÚSICA REFERE-SE AOS NEGROS QUE FORAM SUBMETIDOS À ESCRAVIDÃO

NO BRASIL, TRATA-SE DE MIGRAÇÃO FORÇADA. LUANDA É UMA REFERÊNCIA A UMA

CIDADE DE ANGOLA, PAÍS QUE TEVE COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA ÁFRICA

AUSTRAL.

O BRASIL FOI O PAÍS QUE MAIS RECEBEU POPULAÇÃO NEGRA NO PERÍODO

COLONIAL E DURANTE O IMPÉRIO PARA A EXPLORAÇÃO EM SUCESSIVOS CICLOS

ECONÔMICOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MINERAÇÃO E CAFÉ.
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A história da Maré começa nos anos 40. No final dessa década, já havia palafitas – barracos de

madeira sobre a lama e a água. Surgem as comunidades da Baixa do Sapateiro, Parque Maré e

Morro do Timbau – este em terra firme. A construção da avenida Brasil, concluída em 1946,

foi determinante para a ocupação da área, que prosseguiu pela década de 50. Nos anos 60,

um novo fluxo de ocupação teve início, quando moradores da Praia do Pinto, Morro da

Formiga, Favela do Esqueleto e desabrigados das margens do rio Faria-Timbó foram

transferidos para moradias “provisórias” construídas na Maré. O início dos anos 80, quando a

Maré das palafitas era símbolo da miséria nacional, marca a primeira grande intervenção do

governo federal: o Projeto Rio, que previa o aterramento e a transferência dos moradores das

palafitas para construções pré-fabricadas. Em 1988, foi criada a 30ª Região Administrativa

(R.A.), abarcando a área da Maré. A primeira R.A. da cidade a se instalar numa favela marcou

seu reconhecimento como um bairro. Adaptado de museudamare.org.br
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Composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de 

favelas do Rio de Janeiro. Sua história, em parte, está relacionada 

com as transformações na cidade entre meados do século XX e o momento atual. 

Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que a 

história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano:  

a) estabilização das políticas públicas em regiões insalubres.    

b) integração das vias de transporte em logradouros periféricos    

c) expansão de habitações populares em espaços.

d) manutenção de obras de recuperação em ambientes degradados.   

e) integração de vias marinhas.

RESPOSTA CERTA: C
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A ALTERNATIVA [C] ESTÁ CORRETA PORQUE AS FOTOS E O TEXTO INDICAM QUE A EVOLUÇÃO

DO BAIRRO DA MARÉ SE DEU COMO REPOSITÓRIO DA POPULAÇÃO EXCLUSA DO PROCESSO

DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE.

AS ALTERNATIVAS INCORRETAS SÃO: [A], PORQUE EMBORA TENHA HAVIDO INTERVENÇÃO

DO PODER PÚBLICO, ESTE OCORREU COM O OBJETIVO DE AGLOMERAR A POPULAÇÃO

EXCLUÍDA DA CIDADE; [B], PORQUE O OBJETIVO DA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA BRASIL NÃO

FOI INTEGRAR A MARÉ; [D], PORQUE AS OBRAS FORAM FEITAS PARA DIRECIONAR A

POPULAÇÃO DE MENOR RENDA PARA A REGIÃO E NÃO PARA RECUPERÁ-LA.
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