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1) ( Fuvest-SP) Em meados da década  de  ... o embrião para o que mais tarde 
viria a ser denominado de “Império do Meio”, surge no continente asiático. 
Através de uma revolução camponesa, sob a tutela do ditador Mao Tse Tung , a 
(o) ...apresenta uma profunda reestruturação sócio-econômica, sendo em inícios 
da década de noventa vista(o) como uma das mais temerosas potências 
econômicas mundiais  (...) 

 
 O fragmento acima pode ser completado perfeitamente com os seguintes termos 

abaixo: 
 

a) 40 – China 
b) 50 -  China   
c) 40 -  Japão 
d) 60 – Mongólia 
e) 40 – Vietnã 

 
2)  (Mack-SP) “Refere-se entre outros aspectos a uma espantosa “lavagem 
cerebral”,  realizada no território chinês, onde, baseando-se no que na ex-URSS, 
se convencionou denominar “cortina de ferro”, buscou cercear comportamentos, 
hábitos e costumes do povo chinês, evitando influências estrangeiras(...)” 

 
 O trecho acima, extraído de um jornal de grande circulação nacional, vincula-se a um 

importante episódio da história recente da China, amplamente conhecido como: 
 

a) Revolução Cultural 
b) Reabertura Econômica  
c) Zaibatsus 
d) Chaebol 
e) Revolução de Deng Xiao Ping 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 



Ciente de que o crescimento econômico chinês, apenas pode ser vislumbrado a partir  de 
um período específico, estando este também pautado sob a exploração e inúmeras 
vantagens comerciais, percebidas envolvendo a China e os chamados Tigres Asiáticos, 
responda os itens 03 e 04. 

 
3) No que tange especificamente ao período de crescimento e abertura econômica 
chinesa, pode-se afirmar que de maneira expressiva teria ocorrido no: 

 
a) Primeiro quartel do século XX 
b) Ocorre na transição para o II quartel do século passado 
c) Ocorreu no início da década de 50, influenciado pelo Plano Marshall 
d) Ocorreu em fins da década de 90, a partir de intensos acordos envolvendo alguns  

países socialistas, inclusive a então URSS. 
e) Ocorreu em meados da década de 70. 

 
4) Entre os países intitulado “Tigres Asiáticos”, podemos citar: 

 
a) Coréia do Sul, Taiwan e Cingapura 
b) Hong Kong, Mongólia e Tailândia 
c) Vietnã, Cingapura e Malaísia 
d) Camboja, Laos e Sri Lanka 
e) Mianmar, Coréia do Norte e Butão. 

 
5) (Cesgranrio-RJ) Num contexto de mundo globalizado, surgem algumas 
alterações nas transações econômicas entre os países, bem como suas 
dimensões. Com isso, mega empresas, despontam no cenário global, atuando de 
maneira sistemática em diferentes ramos. Neste caso temos um caso 
classicamente denominado: 

 
a) ZEEs 
b) Shantou 
c) Chaebol 
d) Dumping 
e) Zaibatsus 

 
6) ( Fatec-SP) Entre algumas medidas adotados por Mao Tse Tung, em meados 
da década de 50, no intuito de tornar a China um país mais competitivo e num 
futuro não tão distante, Central, estão os maciços investimentos na indústria ...  
e de ..., encontrando-se estas como estratégicas para o crescimento deste  
gigante adormecido. 

 
 Os setores industriais a que se refere o trecho são: 

 
a) Robótica e mecatrônica 
b) Base e agrícola 
c) Mineração e fundiário 
d) Bélico e de base 
e) Transformação e mineração 

 
 



( Unificado-DF-modificada) Sabendo-se que para o vultoso crescimento econômico 
chinês percebido principalmente, a  partir de meados da década de 80, a China precisou 
investir em grandes regiões industriais, com inúmeros atrativos fiscais, comerciais, 
responda os itens 07 e 08. 

 
7) Acerca da localização das Zonas Francas Chinesas, pode-se afirmar que encontram-se 
situadas na porção ... de seu território, visando com isto, facilitar o escoamento de sua 
produção. 

 
A  região a que se refere o trecho acima, seria: 
 
a) Norte 
b) Sul 
c) Leste 
d) Oeste 

     e) Central 
 

8) As mencionadas ZEEs, teriam como objetivo primordial produzir gêneros de ordem ... 
atuando como economias complementares ao Japão, num contexto de divisão 
internacional do trabalho, atendendo também a acordos firmados entre os países do 
bloco asiático. 

 Os produtos a que se refere o fragmento acima são: 
 

a) Gêneros agrícolas 
b) Tecnologia de ponta ( softwares, equipamentos de informática,...) 
c) Tecnologia mediana ( parte física de PCs) 
d) Produtos de baixa tecnologia ( relógios, brinquedos, ...) 

 
9) (Fuvest-SP) “China, um país onde tudo ocorre no superlativo”, 
 

 Esta  expressão retrata a dimensão grandiosa deste país que, situado numa região 
central do continente asiático, possui um crescimento heterogêneo, ou seja, distribuído 
de maneira desigual, concentra-se em sua porção leste. Entretanto este país, apresenta 
um grave entrave natural que proporciona o surgimento de duas chinas, uma com perfil 
eminentemente central e outra periférica. 

 O referido entrave citado acima, vincula-se a existência de um: 

 

a) Deserto de grandes proporções 
b) Relevo acidentado, influenciando inclusive numa agricultura em degraus. 
c) Ocorrência de vulcões que tidos como adormecidos, reiniciaram suas 

atividades nas últimas décadas 
d) Existências de canyons que prejudicam principalmente na construção de 

rodovias e ferrovias. 
 
 
 
 
 



10) (Vunesp-SP) No que se vincula ao termo ..., busca-se realçar a tentativa de 
reunir características tradicionalmente observadas no regime socialista, bem 
como trazendo em seu arcabouço, comportamentos e atitudes pleiteadas por 
países como Estados Unidos e Canadá. Com isso, temos numa China, dois 
sistemas, onde as regras para as transações econômicas não valem para os 
cidadãos deste país. 

 O referido trecho faz alusão ao termo: 
 

a) Capitalismo Estatizado 
b) Neoliberalismo Socialista 
c) Estatização capitalista 
d) Socialismo de Mercado 
e) Estatização Neoliberal 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


