
 

 

Tarefa 18 - Geografia – Prof. Vanessa - 8º Ano 
 
01. 

a) Em 1949, ao final da guerra civil, os comunistas chegaram ao poder em Pequim e os derrotados, se 
refugiaram na Ilha de Formosa, ou Taiwan, onde estabeleceram um regime capitalista apoiado pelos 
EUA. (“Política do cordão sanitário”). Os comunistas da República Popular da China (China Continental) 
e os nacionalistas de Taiwan, definem a reunificação como um “dever do povo chinês”, mas discordam 
sobre os caminhos que devem seguir. 
Atualmente a Ilha de Formosa onde se localiza Taiwan tem um governo eleito democraticamente e é 
uma das principais forças econômicas da Ásia. Mantém relações diplomáticas com apenas 29 países, 
pois o governo de Pequim impõe um isolamento diplomático. Embora Taiwan atue como um país 
independente sofre restrições, pois a ONU reconhece o governo de Pequim como único representante 
do povo chinês. 

b) É bastante conhecida a posição da China Popular a respeito do assunto: considera-se a única 
representante da nação chinesa e Taiwan é uma província rebelde. Em conseqüência, esta não poderia 
ter relações diplomáticas com nenhum país (atualmente mantém com 29) e não deve ter acesso a 
nenhum organismo internacional. 

 
02. Resposta pessoal (precisa atender aos conteúdos discutidos em aula) 
 
03. Grande mercado consumidor potencial (1) 

Força de trabalho barata (2) 
Política de controle sobre a força de trabalho (3) 
Legislação ambiental permissiva (4) 

 
04. Entre as vantagens oferecidas pelo Estado chinês aos empreendimentos estrangeiros encontram-se: 

rendimentos livres de impostos, terrenos públicos e construções de qualidade a baixo custo, liberdade para 
remessa de lucros para o exterior e facilidades para associações entre o capital estatal e os investimentos 
privados globais; moeda desvalorizada que permite a exportação de produtos baratos para o mercado 
global; mão-de-obra local qualificada, com salários relativamente mais baixos; infra -estrutura de 
transportes e telecomunicações moderna e promovida pelo Estado. 

 
05. A.a) A abertura da economia, iniciada em 1978, restringiu-se ao litoral oriental e caracterizou-se pela 

transformação das comunas populares em cooperativas agrícolas, pela "Política das Quatro Modernizações" 
(defesa, agricultura, indústria e ciência-tecnologia) e pela criação das ZEEs (zonas econômicas especiais – 
enclaves capitalistas na China socialista). 
A.b) Entre os principais atrativos, temos: a mão-de-obra numerosa e barata; os incentivos fiscais; o 
elevado investimento estatal em infra-estrutura (transporte, energia e telecomunicações); o elevado 
investimento em educação, ciência e tecnologia; um mercado consumidor com enorme potencial de 
expansão; a proibição de organização sindical e greves de trabalhadores; precária legislação ambiental; 
entre outros. 

 
06. 

A rica hidrografia da região, sendo nascente dos principais rios que abastecem a China (o Huang-Ho, 
Mekong e Yang Tsé) 
OU 
Por ser uma região de fronteira com países litigiosos (Índia, Nepal), o Planalto Tibetano, onde situa-se a 
maior cordilheira montanhosa do mundo, o Himalaia (e nela o Monte Everest), assume uma importante 
posição estratégica. 

 
 
 
 


