
 

 

Tarefa Mínima 18 – 8º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01. China e Taiwan constituem um dos focos de tensão no espaço geopolítico do mundo atual. Recentemente, 

por ocasião das eleições presidenciais em Taiwan, houve momentos de ameaça à ilha pelo governo chinês. 
A propósito da relação entre os dois países asiáticos, responda: 
a) Qual é a posição geopolítica de Taiwan no mundo multipolar dos anos 1990? 
b) Indique o motivo pelo qual a China tem ameaçado Taiwan. 

 
02. Cite dois fatores que explicam por que a China seja considerada uma potência em formação. 

 
03. A China é o país que tem apresentado as mais altas taxas de crescimento da economia global. Com taxas 

de expansão do PIB girando em torno de 9 e 10% ao ano, o país é um dos líderes na atração de 
investimentos produtivos internacionais. Líder na Ásia na atração de investimentos, superando inclusive o 

Japão, e já é uma potência regional que começa a incomodar o poder de influência do Japão. 
Apresente três razões que explicam a grande capacidade chinesa de atrair investimentos produtivos. 

 
04.  

 
Na Zona Econômica Especial (ZEE) de Pudong, que ocupa 500 km2 na costa chinesa, está sendo construído 
o maior centro financeiro, industrial e comercial do Extremo Oriente. Antes do fim do ano, cerca de cem 
entidades financeiras da Europa e dos Estados Unidos se somarão às 200 que já operam na ZEE, 
considerada uma das maiores captadoras de investimentos na Ásia. 

Apresente uma vantagem oferecida pelo Estado chinês para atrair capitais transnacionais para Pudong. 
 
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? (1) 

b)  Explique os principais atrativos da economia chinesa para os investidores estrangeiros. (2) 

 
06. Há cinco décadas, a China enfrenta protestos que fazem parte da luta pela independência do Tibete. 

Essa região, ilustrada a seguir, tem forte importância geoestratégica e uma marcante influência dos 
monges budistas. Baseando-se nestas informações, explique um fator geopolítico, condicionado por 
questões naturais, que torna essa região importante estrategicamente para o Estado chinês. 

 
<www.historianet.com.br>. (Adaptado). 


