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1. Segundo dados do CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados), o Brasil possuía, no fim de 2014, 
6.492 refugiados de 80 nacionalidades. Como é sabido, o Brasil ratificou a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, assim como promulgou a Lei nº 9.474/97, que define os 
mecanismos para a implementação dessa Convenção. 

 Assinale a opção que, conforme a lei mencionada, define a condição jurídica do refugiado no Brasil. 
a) Possui os direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, bem como direito a cédula de identidade 

comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. 
b) Está sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil e tem direito a documento de viagem para deixar o 

país quando for de sua vontade. 
c) Sendo acolhido como refugiado, tem todos os direitos previstos no seu país de origem, mas deve acatar 

os deveres impostos a todos os brasileiros. Também tem direito à cédula de identidade. 
d) Possui os direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, bem como direito a cédula de identidade 

comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho, documento de viagem e título de eleitor. 
 

2. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que se configura como característica do asilo político: 
a) fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social; 
b) provocado pela perseguição por crimes políticos de caráter individual; 
c) fundados temores de perseguição por motivos de opiniões políticas; 
d) devido a grave e generalizada violação de direitos humanos; 
e) ato solene de cooperação penal entre países, que consiste na entrega de uma pessoa, acusada ou 

condenada por um ou mais crimes, ao país que a reclama. 
 

3. Quanto aos institutos do asilo e refúgio, é CORRETO afirmar: 
a) O refúgio é concedido ao imigrante que, perseguido em seu território por motivos de guerras, delitos 

políticos, convicção religiosa, situação racial e crimes relacionados com a segurança do Estado. 
b) O reconhecimento da condição de asilado a estrangeiros perseguidos faz-se por ato vinculado do Estado 

asilante. 
c) No Brasil, o requerimento para o pedido de asilo, se dá diretamente ao Ministério das Relações 

Exteriores. 
d) O asilo territorial consiste quando há concessão dentro do próprio Estado em que o indivíduo é 

perseguido, por um terceiro Estado. 
e) O Brasil, mesmo sendo um país continental, não adota uma política de atendimento a refugiados. 
 

4. A Constituição Federal de 1988 inovou, ao estabelecer princípios que governam as relações 
internacionais, marque a alternativa que NÃO contempla os princípios fixados pela CF. 

a) Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, defesa da paz. 
b) Concessão de asilo político, solução pacífica de conflitos, defesa da paz, igualdade entre os Estados. 
c) Não intervenção, autodeterminação dos povos, igualdade entre os Estados. 
d) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, não- intervenção, prevalência de direitos 

humanos. 
e) Integração econômica entre os povos, prevalência de direitos humanos, erradicação das desigualdades. 

 

5. Confira a manchete a seguir e assinale a alternativa correta: 
 Brasil se torna destino de novos imigrantes 
 […] Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos europeus e americanos que 

fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo na chegada de migrantes e 
refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram ao país.[...] 

 BBC Brasil, 26 jan. 2012. Disponível em: <bbc.co>. Adaptado. 
 O crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no trecho acima, 

ocorre em razão dos seguintes fatores, EXCETO: 
a) busca por melhores condições vida por parte dos migrantes. 
b) caos social ou conflitos nos países de origem. 
c) excessiva propaganda migratória brasileira no exterior. 
d) crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. 
e) aumento das restrições a imigrantes na Europa e EUA. 
 


