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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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https:/www.free-historia.blogspot.com 

 

Faça uma pesquisa sobre os Sistemas Econômicos: Capitalismo e Socialismo, observe a 

tabela e responda as questões abaixo: 
 

1) Relacione:   
                                                                                                            

( 1 ) Capitalismo Financeiro.    ( 2 ) Capitalismo Comercial.     ( 3 ) Capitalismo Industrial.       
 

(      ) Produção industrial, desenvolvimento do proletariado e do sindicalismo. 

(      ) Surgimento do monopólio das multinacionais. 

(      ) Exploração de novas terras, comercialização de escravos, manufaturas  e metais preciosos. 

 

2) Marque ( X ) nas frases VERDADEIRAS: 

(   ) Após a  Primeira Guerra Mundial os  Estados Unidos passaram a ser potência do mundo 

capitalista. 

(      ) O dólar passou a ser a principal moeda de reserva mundial. 

(     ) Os Estados Unidos tornaram-se uma potência após derrotar a Inglaterra na Segunda Guerra 

Mundial. 

(     ) Com a descolonização da África e da Ásia, a importância política  desses países transferiu-se 

para os Estados Unidos e URSS. 

(      ) Os Estados Unidos instalaram empresas na Europa após a Primeira Guerra Mundial. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



3) Sobre as características do  Socialismo, escreva  ( V ) para verdadeiro e  ( F ) para falso: 

(      ) O Estado controla os meios de produção, como as indústrias, fontes de energia etc. 

(      ) A economia é planificada. 

(      ) O Estado tem a responsabilidade de garantir a qualidade de vida da população. 

(      ) O Estado representa uma sociedade dividida em classes. 

(      ) Só existe um partido político, o Partido Comunista. 

 

4) Sobre o Socialismo é INCORRETO afirmar: 

(      ) A economia é feita através de um plano preestabelecido. 

(      ) O Estado controla os meios de produção. 

(      ) Os meios de produção são controlados por propriedades privadas. 

(      ) O Partido Comunista representava o Estado e a sociedade, portanto não havia a necessidade 

de outros países. 

 

5) Escreva CERTO  ou ERRADO e justifique caso esteja ERRADO: 
 

a) Capitalismo é um sistema econômico e  social em que a maioria dos meios de produção são de 

propriedade do Estado.    (......................)  

_______________________________________________________________________________ 

 

b) No século XIX surgiram vários teóricos que tentaram compreender o capitalismo. Dentre eles 

destacou-se Karl Marx e Friedrich Engels.   (.......................) 

_______________________________________________________________________________ 

 

c) No Capitalismo, os proprietários dos meios de produção são chamados proletários e os não 

proprietários dos meios de produção são chamados burgueses.  (.....................)  

_______________________________________________________________________________ 
 

 

AS RELAÇÕES ENTRE OS PAÍSES E AS PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES 
MULTILATERAIS 

 

 As relações entre os países são regulamentadas por tratados e acordos, que podem ser bilaterais 

ou multilaterais. 

 As relações bilaterais ocorrem entre dois Estados e se baseiam em variados interesses: 

comércio, imigração e segurança internacional, entre outros. Essas relações permitem alianças 

locais e regionais. Apesar de resultar da negociação entre dois Estados, muitas vezes os acordos 

bilaterais favorecem aqueles com economia mais desenvolvida. 

 As relações multilaterais, por sua vez, envolvem três ou mais Estados. Geralmente, os acordos 

multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras por todos os participantes. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito estabeleceram alguns 

valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional, entre eles a manutenção da 

paz, a proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Para concretizar esses 

valores, foram criadas organizações multilaterais. 



BANCO MUNDIAL E FMI 
 

Em 1944, uma conferência internacional ocorrida na cidade de Bretton Woods (Estados 

Unidos) estabeleceu os pilares dos atuais sistemas monetário e financeiro internacionais. Nela, 

foram instituídos o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), que mais 

tarde passou a integrar o Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional (FMI), ambos 

controlados por países ricos. 

O FMI fornece empréstimos a países com dificuldades financeiras, impondo-lhes 

condições para repassar o dinheiro. O Banco Mundial utiliza critérios próprios para a concessão de 

recursos destinados a obras e empreendimentos em países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945, após a Segunda Guerra 

Mundial, com o principal objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. 

 

Além de seus órgãos principais, a ONU é formada por programas, fundos e agências 

especializadas, com escritórios próprios que atuam de forma interligada. A Assembleia Geral, da 

qual participam os países-membros da organização, é um espaço de discussão, análise e decisão 

sobre os mais diversos assuntos de âmbito internacional. Os membros permanentes têm poder de 

veto: mesmo que, a princípio, uma resolução seja aceita pelo conselho da Assembleia, ela não será 

oficializada em caso de veto de um desses países.  

Há ainda o Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 membros, cinco deles 

permanentes (China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido). 

A Unesco é um dos vários organismos que integram a ONU. 

 

 

 



ONU: ALGUNS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS, AGÊNCIAS E ÓRGÃOS 

ÓRGÃO FUNÇÃO 

FAQ: Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura 

Atua no combate à fome e à pobreza, no 

desenvolvimento agrícola, na garantia à 

segurança alimentar e no aproveitamento 

sustentável dos recursos naturais do planeta. 

UNESCO: Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura 

Atua nas questões de educação, preservação do 

patrimônio histórico e cultural da humanidade e 

desenvolvimento científico. 

UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a 

infância 

Promove a defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

OMS: Organização Mundial da Saúde 
Atua nas questões relacionadas à saúde da 

população mundial. 

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

Fornece ajuda alimentar para salvar vidas em 

campos de refugiados e outras situações 

emergenciais. 

PNUD: Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento 

Atua no combate à pobreza e em favor do 

desenvolvimento humano. 

UNFPA: Fundo de População das Nações 

Unidas 

Atua na cooperação internacional para o 

desenvolvimento das populações. 

PNUMA: Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente 

Promove a conservação do meio ambiente e o 

uso eficiente de seus recursos. 

 

ORGANIZAÇÕES MUNDIAIS E INTEGRAÇÃO CULTURAL 

 

 Além das organizações multilaterais criadas para garantir a ordem internacional, também 

surgiram organismos intergovernamentais, no período pós-Segunda Guerra Mundial, para 

promover integração e cooperação cultural entre os países. Alguns deles fazem parte da própria 

ONU, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

que, entre diversos objetivos, atua na preservação do patrimônio histórico e cultural dos países. 

 Na América, por exemplo, algumas organizações se destacam por implementar projetos e 

programas intergovernamentais capazes de difundir aspectos e elementos culturais entre os países 

do continente. Entre elas, destacam-se a Organização dos Estados Americanos (OEA), a 

Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e a Comissão Econômica para América Latina 

e Caribe (Cepal). 

 Esses projetos e programas têm o caráter de propagar idiomas, facilitar o intercâmbio de 

pessoas, difundir livros, produções acadêmicas, cinematográficas e televisivas, músicas e festas 

populares típicas etc. Além disso, possuem o importante papel de atuar na cooperação multilateral 

ou bilateral nos campos da educação, da ciência e da tecnologia, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social dos países americanos. 

  

6) Responda: 

a) Em que se baseiam as relações bilaterais que ocorrem entre dois Estados? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



b) O que são relações multilaterais entre os Estados? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7) Qual a função do FMI? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8) Quem controla o Banco Mundial e o FMI? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9) Sobre a Organização das Nações Unidas (ONU), responda: 

a) Em que contexto a ONU foi criada? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

b) Qual o principal objetivo da criação da ONU? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10) Pesquise e compare a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança quanto a seus membros e 

suas atribuições: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Movimentos Migratórios 

Os movimentos migratórios são a mudança de indivíduos de um lugar para 

outro, seja a mudança dentro do próprio território ou para outro país. Leia o 

resumo e faça os exercícios sobre movimentos migratórios.  

Na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do ENEM, o tema movimentos 

migratórios é bastante exigido, por isso preparamos um resumo para revisar toda a matéria e 

separamos alguns Exercícios sobre Movimentos Migratórios que caíram nos principais 

vestibulares. 



* O que são Movimentos Migratórios? 
 

Os movimentos migratórios são fenômenos que demonstram a transição de grupos de 

pessoas de um lugar para outro. Esses movimentos auxiliam na expansão de várias culturas, o que 

beneficia quem recebe e quem vai para um novo local; ou que prejudica, no caso de culturas 

bárbaras ou conflitantes em relação ao local onde se chega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrações forçadas e espontâneas 

As migrações forçadas, normalmente ocorrem devido a guerra, fome, extermínio, entre 

outros, o que faz os seus habitantes buscarem novas terras para morar. Vários imigrantes buscam 

por lugares com melhores condições de vida, por isso a maioria deles são de países mais pobres. 

Porém, existem também aqueles que migram de um lugar para outro dentro do próprio país, 

como por exemplo as pessoas que migram por causa de catástrofes naturais, para edificação de 

novas construções, etc.  

A migrações espontâneas são aquelas planejadas e que são originadas por motivos pessoais, 

seja por insatisfação, sonhos, desejo, economia ou religião. 

Quais são os tipos de movimentos migratórios? 
 

 
 

Os principais tipos de movimentos migratórios são:  

• Migrações internacionais; 

• Migrações internas ou nacionais. 
 

Vamos entender quais são as principais características de cada migração. 
 

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS: As migrações internacionais são aquelas em que as 

pessoas se deslocam para outros países e são denominadas imigrantes. O país que recebe os 

imigrantes é chamado  emigrante.  
 

MIGRAÇÕES INTERNAS: As migrações internas são o deslocamento de indivíduos dentro do 

próprio país ou região.  

Há vários tipos de 

migração, vamos entender 

cada uma delas. 

 



Veja alguns exemplos:  
 

• ÊXODO RURAL: Mudança de um conjunto de pessoas (normalmente são famílias) da área 

rural para os grandes centros urbanos. Os principais objetivos são: novas oportunidades de 

trabalho, melhoria de vida e a insatisfação de morar no campo; 
 

• ÊXODO URBANO: Deslocamento de um conjunto de pessoas que saem dos grandes centros 

urbanos e vão para áreas rurais. Normalmente essas pessoas são motivadas pelo desejo de 

tranquilidade, segurança, conforto, etc. 
 

• TRANSUMÂNCIA: No Brasil a transumância é conhecida como invernada, que é a migração 

de rebanhos governada pelos donos. Normalmente acontece quando um local sofre alagamento e 

os animais precisam ser transferidos para outro local até que a situação se estabilize. 
 

• MIGRAÇÕES PENDULARES: São as pessoas que saem de cidades pequenas e vão até os 

centros urbanos. A maior parte dos indivíduos que fazem esse tipo de migração são estudantes e 

trabalhadores que se deslocam para trabalhar e estudar.  

 

Sobre os imigrantes 

 

 
 

Os imigrantes são conquistados por outros países principalmente pela economia estável, 

proteção e seguimento dos direitos humanos, segurança, melhor qualidade de vida, oportunidade 

de trabalho, auxílio para estudo, entre outros.  

Porém, há também aqueles países que não são os mais desejados pelos imigrantes. Isso ocorre 

principalmente pela presença de problemas econômicos, conflitos sociais e preconceitos, 

violência, ausência de segurança, emprego ou até guerras, etc.  

Principais movimentos migratórios mundiais: 
 

Estados Unidos e Canadá: O Canadá e os Estados Unidos são alguns dos lugares favoritos dos 

imigrantes que possuem esperança de melhorar de vida. Porém, aqueles que tentam viver ou entrar 

ilegalmente, sofrem alta repressão, principalmente pela implementação da política de imigração.  
 

Europa Ocidental: Normalmente, os principais povos que formam a Europa Ocidental e que 

possuem vontade de imigrar são da África, Europa Oriental e Oriente Médio; porém, há os países 

que chamam a atenção daqueles que estão imigrando que são Suíça, Suécia, Alemanha, França, 

Itália e Reino Unido. 
 

Japão: O Japão está sendo alvo de muitos imigrantes, pois há uma grande oferta de trabalho. 

Vários cidadãos brasileiros estão deixando o país para tentar uma melhor qualidade de vida no 

Japão. 

 



Agora faça os Exercícios sobre Movimentos Migratórios para fixar a matéria. 

 

11) No que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens a seguir, com V ou F: 

(   ) A desconcentração industrial é uma das principais causas da freada na migração interna do 

Brasil. 

(    ) Atualmente o Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém migrantes. 

(   ) A melhoria dos sistemas de transporte e de comunicação aumentou a concentração industrial 

nos grandes centros urbanos brasileiros, que continuam atraindo grandes contingentes migratórios. 

(  ) A transumância é o movimento migratório invertido, ou seja, as pessoas abandonam os 

grandes centros e buscam fixar-se em cidades pequenas ou médias. 

(   ) No movimento pendular, uma determinada população deixa o seu domicílio pela manhã para 

trabalhar em outra cidade ou região e retorna ao término do dia. 

A) V, V, V, F, V. 

B) V, V, F, V, V. 

C) V, V, F, F, V. 

D) V, V, F, F, F. 

E) V, F, F, F, V. 

 

12) “Os fatores de conservação transformaram o semiárido em uma região aparentemente sem 

história, dada a permanência e imutabilidade dos problemas. Como se com o decorrer das 

décadas nada tivesse se alterado e o presente fosse um eterno passado. A cada seca, e mesmo no 

intervalo entre uma e outra, milhares de nordestinos foram abandonando a região. Sem 

esperança de mudar a história das suas cidades, buscaram em outras paragens a solução para a 

sobrevivência das suas famílias. Foi nos sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos 

coronéis, petrificado durante o populismo e pela migração de milhões de nordestinos para o sul”  
 

(VILLA, Marco Antônio. Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. São Paulo: Ática, 2000, p. 252). 
 

Com base no trecho acima, é possível concluir que: 

A) a grande evasão das populações do Nordeste em direção à região Sudeste resultou no “boom” 

da borracha ocorrido na década de 1970; 

B) as secas nordestinas não podem ser historicamente explicadas, já que decorrem de fenômenos 

estritamente geográficos; 

C) a “indústria da seca” no Nordeste beneficiou diretamente as grandes capitais da região, 

estimulando sua industrialização em inícios do século XX; 

D) as secas do Nordeste, resultando na multiplicação de fortes correntes migratórias, 

transformaram o homem nordestino em sinônimo exclusivo de flagelado; 

E) a grande mobilidade dos nordestinos, mais que uma decorrência das secas, foi fruto de um 

sistema de dominação baseado na propriedade da terra que marginalizava homens livres e pobres. 

 

13) Migrações pendulares são: 

A) movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos. 

B) deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo. 

C) movimentos ligados a atividades pastoris. 

D) movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. 

E) troca de imigrantes entre as grandes regiões. 

 



14) “O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a 

permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a 

comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo, e a principal motivação para esse 

deslocamento é a busca por emprego”. 
Disponível em Bolivianos no Brasil. Acesso: 08 jul 2013. 

 

Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos 

A) coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. 

B) corresponde a um processo de migração pendular. 

C) classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. 

D) configura um processo de migração sazonal. 

 

15) “Muitos colonos gaúchos e catarinenses estão ajudando na conquista de uma nova fronteira 

agrícola: a região de Dourados, responsável por 50% da produção de soja de Mato Grosso do 

Sul. Rondônia, nossa última fronteira, recebeu, nos últimos três anos, cerca de 200.000 

migrantes. Só 10% de sua população economicamente ativa nasceu ali.”  
(Jornal da Tarde, de 16/5/81) 

 
 

Identifique, no mapa abaixo, a seta que corresponde à direção do fluxo populacional descrito no 

texto anterior. 

A) 5       

B) 3       

C) 2      

D) 1      

E) 4 

 

 

 


