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1. No século XIX, houve uma imigração muito intensa no Brasil. Cite uma causa desse processo.

 

2. Quais foram os povos que imigraram para o Brasil no fim do século XIX?

3. Leia o texto a seguir e responda à questão.

História da imigração japonesa no Brasil

A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada pela necessidade de mão de obra para trabalhar 
nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná [...]. A imigração japonesa no 
Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kasato Maru, em Santos, no dia 18 de junho de 1908. 
Do porto de Kobe a embarcação trouxe, numa viagem de 52 dias, os 781 primeiros imigrantes vinculados 
ao acordo imigratório estabelecido entre Brasil e Japão [...].

Disponível em: <www.al.sp.gov.br/noticia/?id=288309>. Acesso em: 15 ago. 2019. (Adaptado.)

Descreva como eram as viagens dos imigrantes japoneses ao Brasil, ressaltando se elas eram fáceis ou se 
havia alguma dificuldade.

4. O sashimi e o sushi são exemplos da influência na alimentação brasileira, herdados de uma população 
imigrante que chegou ao Brasil. 

Qual é o nome dessa população?
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5. Quais fatores influenciaram o processo de imigração de europeus e asiáticos para o Brasil?

6. Cite dois fatores que influenciam a migração de pessoas na atualidade.

7. A República do Haiti sofreu, no dia 12 de janeiro de 2010, um abalo sísmico de grandes proporções cujo 
epicentro próximo da capital, Porto Príncipe, implicou em consequências catastróficas para a população 
do país. A organização humanitária Cruz Vermelha estimou em 3 milhões o número de pessoas afetadas 
pelo terremoto, tornando-se o Brasil um dos principais destinos dos haitianos, a partir de então.

Disponível em: <http://dapp.fgv.br/haitianos-no-brasil-hipoteses-sobre-distribuicao-espacial-dos-imigrantes-pelo-territorio-brasileiro/>. 
Acesso em: 28 abr. 2020.

Além de haitianos, o Brasil recebe atualmente imigrantes provenientes de quais países? Dê exemplos.

8. O CTN – Centro de Tradições Nordestinas – foi concebido como um recanto de encontro da comunidade 
nordestina de São Paulo e mantém o trabalho de preservação e valorização da cultura nordestina.

Disponível em: <www.ctn.org.br/institucional/>. Acesso em: 28 abr. 2020.

O Centro de Tradições Nordestinas localizado em São Paulo é um importante ponto de encontro da 
comunidade nordestina na cidade. 

Por quais razões se deram os movimentos migratórios, a partir da década de 1950, de trabalhadores 
nordestinos que foram em direção ao Sudeste?
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9. O chamado Ciclo da Borracha deu origem a um dos primeiros movimentos migratórios do Brasil.                     
Explique o que foi o Ciclo da Borracha.

10. 

               

                     Arquitetura da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, de inspiração alemã.

Como a arquitetura dessa cidade está relacionada aos movimentos de imigrantes?
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