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1 - Há grandes diferenças entre a China continental de Oeste e a Leste. Dentre elas, 
podemos dizer que a China Oriental: 
a) é mais populosa que a Ocidental; 
b) é mais seca que a Ocidental; 
c) é socialista e a Ocidental, capitalista; 

d) é agrícola e a Ocidental, industrial; 
e) coincide com o domínio do arroz e a Ocidental, com o do trigo. 
 
2 - O Partido Comunista chinês anunciou nesta quinta-feira (29.10.2015), o fim de uma 
política instaurada há mais de 30 anos no país. A reforma foi anunciada após o plenário 
anual do partido e no mesmo dia da aprovação do XIII Plano Quinquenal para o período 

2016/2020. 

(http://goo.gl/ay8nBc. Adaptado) A reforma anunciada trata: 
a) da aposentadoria compulsória. 
b) da política do filho único. 
c) da proibição do trabalho infantil. 
d) da pena de morte para inimigos do Partido. 
e) da política que proíbe cultos religiosos. 
 

3 - No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de t/ano, tornou-se o principal emissor 
mundial de gases-estufa, superando os Estados Unidos (5,8 bilhões de t/ano), segundo 
dados divulgados pela ONU em 2008. 
Assinale a alternativa que contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases-
estufa. 
a) Desmatamento acelerado em todo o país para o cultivo de arroz irrigado. 
b) Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais poluente dos 

combustíveis fósseis. 
c) Matriz energética baseada apenas no petróleo, por ser um dos principais produtores 

mundiais. 
d) Maior frota mundial de veículos agrícolas, o que a coloca como uma das agriculturas mais 
mecanizadas da Ásia. 
e) Grande aumento da área de pastagens em todo o país, para atender ao mercado asiático 

de carne. 
 
4 - A aceleração do crescimento econômico da China, nos últimos anos, reflete-se na 
economia mundial por razões diversas. Considerando-se essa afirmação, é INCORRETO 
afirmar que tal aceleração: 
A) é autônoma em relação ao capital internacional, pois estabelece um sistema financeiro 
paralelo, que vem se firmando como modelo para as economias regionais.  

B) interfere na balança comercial de países emergentes, uma vez que reduz a taxa de 
exportações desse grupo para os países mais industrializados. 
C) provoca aumento da demanda de matérias-primas e de produtos agrícolas no mercado 
internacional, afetando os preços praticados nesses itens. 
D) resulta em um consumo maior de petróleo, o que contribui para a alta do preço da 
energia e, conseqüentemente, para a elevação dos custos de produção nos processos 
industriais. 

 
5 - A China é um pais comandado por um partido único, o Partido Comunista, porém vem 
assumindo um perfil de desenvolvimento tipico de sistema capitalista e desempenhando um 
estratégico papel na economia mundial. Com relação a esse assunto, analise as proposições 
a seguir: 
1. Nas últimas décadas. o conjunto de reformas desencadeadas na China transformou esse 

pais numa das grandes potências mundiais com um modelo de crescimento que executa 
politicas estratégicas nacionais de industrialização ajustadas ao movimento de expansão da 
economia global. 



2. As Zonas de Proteção às Exportações, áreas com economia mais voltada para o 

socialismo. ainda são áreas de pouco desenvolvimento na China. São regiões agrícolas 

localizadas na porção Nordeste e habitadas por população de maioria tibetana. 
3. O estabelecimento de Zonas Econômicas Especiais na China, inicialmente nas zonas 
litorâneas. permitiu a abertura para os investimentos de capitais estrangeiros. elevando a 
produção global desse pais mediante uma politica efetiva de incentivos fiscais. 
4. As migrações em massa de camponeses das zonas litorâneas. na porção leste. para os 
centros urbanos do interior da China, onde se concentram as indústrias têxtil. de calçados e 

de brinquedos, revelam as disparidades sociais e regionais ainda presentes nesse país. 
Estão CORRETAS 
A) 1 e 2. 
D) 2 e 4. 
B)3 e 4. 
C) 1 e 3. 

E)1, 2, 3 e 4. 
 
6 – Destaque os principais aspectos econômicos atuais sobre a China. 
 
7 – Comente sobre o seu papel na Ordem Mundial Multipolar. 

 
Gabarito 

1 – A 
2 – B 
3 – B 
4 – A 
5 – C   
  

 


