
A impressão deste material não é obrigatória. 

Tigres Asiáticos 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Semana 30 – Atividades 

 
01. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coreia do 

Sul e Taiwan e o adotado em países da América Latina, como a Argentina, o Brasil e o México, pode-
se afirmar que: 
a) Nos países do Sudeste Asiático, a participação de capital estrangeiro impediu o desenvolvimento 

de tecnologia local, ao passo que, nos países latino-americanos, ela promoveu esse 
desenvolvimento. 

b) Nos dois casos, não houve participação do Estado na criação de infraestrutura necessária à 
industrialização. 

c) Nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores, em sindicatos livres, encareceu 
o produto final, ao passo que, nos países latino-americanos, a ausência dessa organização 
tornou os produtos mais competitivos. 

d) Nos dois casos, houve importante participação de capital japonês, responsável pelo 
desenvolvimento tecnológico nessas regiões. 

e) Nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou à exportação, ao passo que, nos 
países latino americanos, a produção objetivou o mercado interno. 

 
02. (FGV-SP) Na distribuição da indústria no mundo, além de fatores histórico-políticos, há também os 

chamados “fatores locacionais”. No caso dos Tigres Asiáticos, os fatores locacionais mais importantes 
são: 
a) existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações. 
b) grande mercado consumidor interno e densa rede de transportes. 
c) disponibilidade própria de matérias-primas minerais e mão de obra barata. 
d) incentivos fiscais governamentais e disponibilidade de terras baratas no interior. 
e) recursos energéticos (petróleo e gás natural) e incentivos fiscais. 

 
03. (Mackenzie-SP) A arrancada industrial dos Tigres Asiáticos, pós-Segunda Guerra Mundial, coincide 

com a implantação da Guerra Fria no mundo bipolarizado da época. Esse fato só foi possível em 
virtude: 
a) da ajuda financeira recebida na época do tesouro japonês, que sempre defendeu seus interesses 

econômicos na região. 
b) da poupança interna desses países que, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, já 

controlavam suas importações, estimulando as exportações de bens de consumo duráveis. 
c) da ajuda financeira norte-americana, por meio do Plano Colombo, uma forma de instalar o 

cordão sanitário na região. 
d) da ajuda financeira soviética, que visava ampliar sua área de influência por toda a região. 
e) da ajuda financeira mútua entre os países do bloco, que trocavam entre si matérias primas, 

tecnologias e uma intensa abertura do mercado consumidor de toda a região. 
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04. “O termo ‘Tigres Asiáticos’ se refere a quatro países da Ásia (Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e 
Taiwan), que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e 
econômico. Em razão da agressividade administrativa e da localização desses países, eles receberam 
tal denominação. Foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos Tigres 
Asiáticos. Implantou-se nestes países um modelo industrial caracterizado como IOE (Industrialização 
Orientada para a Exportação). Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador, dessa 
forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos, no entanto, 
o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são 
elevados.” 

Fonte: http://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/tigres-asiaticos.htm, acesso em: 26/09/2011. 
 

O texto nos sugere que: 
a) os Tigres Asiáticos têm um crescimento econômico médio, onde sua industrialização voltada 

exclusivamente para o mercado interno. 
b) o crescimento econômico e industrial dos Tigres Asiáticos se deu pelo fato de sua produção, além 

de ser diversificada, é voltada para os países desenvolvidos. 
c) o modelo industrial conhecido como IOE (Industrialização Orientada para a Exportação) 

impulsionou o consumo interno. 
d) Os países subdesenvolvidos, como o Brasil e México, são os principais focos da produção 

industrial dos Tigres Asiáticos, onde estes adquirem boa parte de sua produção. 
e) Os Tigres Asiáticos são países que apresentaram crescimento a partir do ano de 2005. 


