
 

1 – A grande potencial econômica mundial do mundo atual são os Estados Unidos, com grandes empresas 

atuando nos mais diversos setores da economia. Como e por que os estados unidos conseguiram atingir este 

status? (1,0) 

 

2 – O Japão é um dos países desenvolvidos de menor área territorial, quando comparamos com países como 

Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Canadá, e até mesmo o Brasil. Como um país com área e recursos 

naturais tão limitados consegue manter-se entre os mais industrializados e economicamente mais desenvolvidos 

do mundo? Explique. (1,0) 

 

3 – Leia as manchetes de jornais a respeito da China, apresentadas a seguir. (0,5) 

 

"Chineses vão discutir como frear a economia" ("Folha de São Paulo", 01/03/2007) 

"Impasses de uma economia em ebulição" ("Jornal do Comércio", 9/4/2007) 

"China investiga se trabalhadores ganham abaixo do piso" ("China Daily", 29/03/2007) 

"China ultrapassa EUA em exportações para o Japão" (BBC-Brasil, 12/02/2007) 

"Banco Mundial destaca a redução das florestas e a deterioração do solo e da qualidade da água como os 

principais problemas ambientais da China." ("BBC-Brasil", 12/02/2007) 

 

Com base nessas manchetes, é incorreto afirmar: 

a) A China possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo. 

b) A China tem aumentado as exportações de produtos manufaturados. 

c) O modelo de crescimento tem produzido forte degradação ambiental. 

d) O modelo de economia planificada eliminou a pobreza do País. 

 

4 – As reformas econômicas implementadas na China nas últimas três décadas afetaram profundamente a 

organização territorial do país. (0,5) 



 

A partir da observação dos mapas, nota-se que a distribuição da riqueza entre as províncias chinesas possui a 

seguinte característica marcante: 

a) os espaços rurais das províncias litorâneas são mais prósperos 

b) as províncias com maior nível de renda são as menos urbanizadas 

c) as áreas mais ricas apresentam maiores disparidades socioespaciais 

d) os aglomerados urbanos do interior têm níveis de renda mais homogêneos 

 

5 – A China e os Tigres Asiáticos são um conjunto de países extremamente importantes quando estudamos a 

temas como industrialização, desenvolvimento tecnológico e produção industrial. No entanto estes países 

apresentam histórias quanto a sua industrialização muito distintas. Quais as principais diferenças políticas, 

sociais e econômicas entre estes países e quais as conseqüências históricas na evolução da industrialização dos 

mesmos, ao longo do século XX? (2,0) 

 

6 – A política trabalhista no país se apóia, entre outros, nos seguintes aspectos: é comum os filhos terem 

emprego garantido na empresa em que o pai trabalha; cada empresa procura ter seu próprio sindicato, que inclui 

tanto os trabalhadores quanto seus dirigentes; as empresas recrutam os jovens para o trabalho, assim que eles 

concluem seus cursos em universidades ou em outras escolas; e, uma vez contratados, geralmente permanecem 

na mesma empresa até se aposentar. O país a que o texto se refere é: (0,5) 

a) Holanda 

b) Suécia 

c) Cuba 

d) China 

e) Japão 

 

7 – A quebra da bolsa de Nova Iorque, no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, foi o início 

efetivo da industrialização dos países latino-americanos, no entanto esta industrialização ficou conhecida como 



substituição de importações, pois a economia destes países estava baseada na exportação de produtos primários 

e na importação de bens industrializados. (1,0) 

a) Por que este início é chamado de substituição de importação? 

b) Por que a industrialização dos países latino-americanos não seguiu o mesmo ritmo de países como 

Estados Unidos e Canadá (América do Norte)?  

 

8 – A posição do Japão no mundo. 

 
Com base nas informações contidas no mapa e seus conhecimentos sobre a temática abordada, pode-se fazer a 

seguinte leitura do panorama das relações econômicas japonesas na década de 1990: (0,5) 

a) O Japão foi um dos principais responsáveis pelo crescimento da economia em vários países asiáticos, na 

qualidade de grande investidor, exportador e importador de mercadorias da região. 

b) As trocas comerciais japonesas com a América do Norte foram insignificantes, reflexo das dificuldades 

impostas ao comércio exterior com a entrada em funcionamento do Nafta. 

c) A América Latina foi um dos principais destinos dos investimentos japoneses, interessado em matérias-

primas abundantes, além de mão-de-obra barata e pouco qualificada. 

d) A Europa foi a principal parceira comercial japonesa, fruto da abertura econômica em razão da constituição 

da União Européia, com a livre circulação de mercadorias e pessoas. 

e) A África foi um dos continentes mais beneficiados com transferências de recursos do Japão com finalidades 

humanitárias e/ou em programas de desenvolvimento econômico para a região. 

 

9 – A posição do Japão no sistema mundial vem assumindo notável proeminência, com especial destaque no 

período que se segue à Segunda Guerra Mundial. Isto significa dizer que a presença japonesa pelo mundo afora 

se traduz, mais explicitamente, pela crescente conquista de fatias do mercado internacional. 

Marque a única opção FALSA a respeito da realidade japonesa e CORRIJA ONDE ESTIVER O ERRO. 

(0,5) 



a) O Japão teria tudo para ser apenas mais um arquipélago do oceano Pacífico, compondo um arco montanhoso 

e vulcânico, não fossem alguns traços que lhe conferem uma individualização em seu contexto sócio-espacial, 

ligada a seu caráter de potência industrial; sua capacidade de incorporar inovações ocidentais, partindo por vias 

autônomas para uma revolução tecnológica e uma interpenetração entre tradição e modernidade que permite 

falar numa "versão japonesa" de desenvolvimento. 

 

b) Apesar do destaque no desenvolvimento econômico, o Japão enfrenta grandes adversidades naturais, 

reveladas pela grande distância que separa a costa japonesa do setor continental mais próximo; pelas 

dificuldades climáticas vinculadas a um regime monçônico e por uma instabilidade geológica expressiva. 

 

c) A história econômica japonesa é marcada por dois momentos cruciais: o primeiro deles reporta-se à 

Restauração ou Revolução Meiji, ainda no século XIX, e o segundo está ligado ao período do "Milagre" 

Japonês, já depois da Segunda Guerra Mundial. 

 

d) O processo de modernização no Japão, gerador de uma realidade urbano-industrial, desenvolveu a 

produtividade de todos os setores da economia, com destaque para a indústria de alta tecnologia e para a 

agricultura moderna de frutas, responsáveis pela exportação dos produtos japoneses mais consumidos nos 

mercados europeu e norte-americano. 

 

10 – Observe a figura. (0,5) 

Sobre a ajuda humanitária à África, pode-se afirmar: 

I. Os recursos financeiros enviados ao continente pelas 

grandes potências são investidos em infra-estrutura e 

atividades promotoras do desenvolvimento 

socioeconômico, fortalecendo a economia local e 

integrando-a ao sistema financeiro internacional. 

II. A remessa de alimentos, roupas e outros produtos 

desarticulam o mercado interno dos países africanos, pois 

a agricultura de gêneros alimentícios e a indústria local 

não conseguem concorrer com as doações estrangeiras.  

III. Os alimentos e remédios doados pelo ocidente são os responsáveis pela superação da fome crônica, 

epidemias e endemias que assolavam o continente nos anos 90, à medida em que aumentavam o padrão de vida 

da população. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I.     b) apenas II. 

c) apenas III.     d) apenas I e II. 

e) I, II e III. 


