CESPE | CEBRASPE – EMAP – Aplicação: 2018

PROVA DISCURSIVA
•
•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Não será avaliado o texto em cuja Folha de Texto Definitivo o candidato tiver inserido qualquer assinatura ou marca identificadora.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
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 consequências catastróficas para a população do
país. A organização humanitária Cruz Vermelha estimou em 3 milhões o número de pessoas afetadas pelo
terremoto, dentre as quais 316 mil morreram. Diante das restrições impostas ao país para sua plena
recuperação, o volume de haitianos que deixaram o país em busca de melhores condições de vida aumentou
consideravelmente, e o Brasil foi um dos principais destinos dos haitianos a partir de 2010. Segundo dados
do ACNUR (2015), o número de haitianos que entraram no país sob condição de refúgio ou similar subiu de
7 em 2009 para 595 em 2010, chegando, em 2014, a 29.241. No entanto, esse número é, provavelmente,
menor do que o conjunto de todos os haitianos que, de fato, passaram a ter o Brasil como residência.
Internet: <http://dapp.fgv.br> (com adaptações).

Há três anos, o banco central venezuelano parou de divulgar estatísticas sobre a inflação na
Venezuela, mas o Fundo Monetário Internacional estima que ela foi 1.000% em 2017 e que o PIB caiu
15%
tem diminuído todos os anos desde 2014. Atualmente, o salário mínimo venezuelano compra cerca
de apenas 1 kg de carne. A cesta básica custa 29 vezes o seu valor. Fome e subnutrição são generalizadas,
atingindo não só os pobres, mas também a classe média. A ONG venezuelana Foro Penal estima que há
235 presos políticos no país.
Internet: <https://oglobo.globo.com> (com adaptações).

A prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40.000 venezuelanos entraram na cidade em fevereiro
deste ano, o que representa mais de 10% dos cerca de 330.000 habitantes da capital. O número de
imigrantes equivale aproximadamente à população de uma cidade como Boituva, em São Paulo. Guardadas
as devidas proporções com o que ocorre na Europa, Roraima vive sua crise particular de refugiados. Os
abrigos estão lotados e milhares de imigrantes vivem em situação de rua. A maioria chega pelo pequeno
município de Pacaraima, com 16.000 habitantes, e depois segue para Boa Vista. Apesar de o fluxo de
venezuelanos ter aumentado desde o fim de 2016, uma nova leva chegou após a Colômbia colocar mais
travas para a entrada de refugiados no país.
Internet: <https://brasil.elpais.com> (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A IMIGRAÇÃO DE POPULAÇÕES LATINO-AMERICANAS PARA O NORTE DO BRASIL

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
1
2

causas da imigração e expectativas dos imigrantes ao buscar outro país; [valor: 19,00 pontos]
os impactos da imigração para a população dos locais que recebem os imigrantes. [valor: 19,00 pontos]
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