
 

 

Tarefa Mínima 16 – 8º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01.  

 
(Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/guarda-chuva-se-firma-como- 

simbolo-da-democracia-em-hong-kong.shml. Acessado em 01/10/2019.) 

 
No final do século XX, Hong Kong tornou-se uma “Região Administrativa Especial” da China. Em teoria, 
gozará de semi-autonomia até 2047, quando a China terá plenos poderes sobre a ilha. Hong Kong tem 
moeda própria, mas não é independente em termos de defesa e diplomacia, ou seja, seu status político-
administrativo é híbrido, fruto de um acordo – a “Declaração Conjunta” de 1984 – entre a China e um 
governo estrangeiro que tutelou a ilha por 99 anos, a partir de 1898. Em 1997 entrou em vigor o acordo, 

sob a conhecida fórmula “um país, dois sistemas”. A partir de 2014, movimentos de contestação social 
ganharam relevo em Hong Kong. 
 

Com base no enunciado e em seus conhecimentos, responda às questões. 
a) Que nação manteve domínio sobre Hong Kong por 99 anos? Explique a expressão “um país, dois 

sistemas”. 

b) Sob que denominação ficou conhecida a revolta iniciada em 2014 e intensificada em 2019? Apresente 
pelo menos uma reivindicação dos manifestantes. 

 
02. O que são as Zonas Econômicas Especiais? Justifique a localização das ZEEs no território chinês. 
 
03.  

China contra-ataca tarifas americanas com uma das armas que mais irritam Trump 

 
O Banco Central da China, no dia 5 de agosto de 2019, permitiu que o yuan, moeda oficial do país, 

ultrapassasse pela primeira vez uma barreira de onze anos na relação com o dólar americano. A cotação do 
yuan ficou acima de 7 para 1, num claro contra‐ataque de Pequim às novas tarifas anunciadas pelo 

presidente Trump sobre US$ 300 bilhões em produtos chineses. 

O mercado teme que a medida provoque ainda mais a ira do presidente Trump, que acusa Pequim de 
desvalorizar artificialmente sua moeda para impulsionar as exportações. “Devido ao unilateralismo, ao 

_______(I)_________ comercial e às tarifas impostas à China, o yuan se depreciou em relação ao dólar 
americano, quebrando a barreira dos 7 para 1”, diz nota do Banco Central chinês. 

Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/ 
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Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional/. Adaptado. 

 
Considerando o excerto e o gráfico, responda: 
a) A palavra omitida no texto é um conceito que caracteriza a posição dos EUA ao tarifar os produtos 

chineses. Qual é esse conceito? Responda na folha de respostas. 
b) Utilizando elementos do gráfico, caracterize a relação comercial entre os EUA e a China. 
c) Explique como a desvalorização cambial do Yuan influencia a balança comercial entre esses países. 
 

04. Durante três décadas a economia chinesa cresceu a uma taxa média de 10% ao ano. Embora este 
crescimento tenha desacelerado na última década, a China continua em expansão a uma taxa anual em 
torno de 7%, superior à das maiores economias mundiais. Diversos fatores foram responsáveis pelo 

sucesso da economia chinesa, embora nenhum deles, isoladamente, possa ser apontado como o principal. 

 
PIB em valores atuais em dólar, 1970-2014 

    
Interior de uma fábrica de Iphones, em Chengchow, no norte da China. 

 

Com base no texto acima, no gráfico e na foto; 
a) cite e explique dois fatores responsáveis pelo crescimento da economia chinesa; 
b) avalie os custos sociais e ambientais do crescimento econômico para a sociedade chinesa; 
c) indique duas consequências da diminuição do ritmo de crescimento da China para a economia mundial. 

 
05. A China, quarta economia do mundo, segundo os dados do Banco Mundial, é considerada uma “economia 

socialista de mercado”. Sua abertura econômica teve início no final dos anos de 1970, através de um 

conjunto de medidas que geraram, gradativamente, uma integração entre a economia chinesa e empresas 
e países capitalistas. 
a) Quais as características gerais do processo de abertura da economia chinesa?  
b) Explique os principais atrativos da economia chinesa para os investidores estrangeiros. 


