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QUESTÃO 1                                                                                                          

 
A “self made man” é uma frase clássica criada em 2 de fevereiro de 1832 por Henry 
Clay, no Senado dos Estados Unidos. Como esse lema inspirou os norte americanos da 
época e até os de hoje em dia? 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 2                                                                                                          

 
Em 2013, Detroit se tornou a maior cidade dos EUA a pedir falência, com dívidas de pelo 
menos US$ 15 bilhões. Uma vez considerada o coração da indústria de automóveis nos 
EUA, a cidade de Detroit teve uma grande queda no índice populacional, que caiu de dois 
milhões de pessoas (década de 1950) para 713 mil habitantes no ano da concordata. 
 
Responda.  
 

a) Que fatores contribuíram para a expansão automobilística de Detroit? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
b) Quais foram às razões para a falência de Detroit? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Clay
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Clay
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QUESTÃO 3                                                                                                          

 
Sobre a ocupação do território norte americano. Explique, do que se tratava a “Homestead 
act” de 1862? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 4                                                                                                          

 
Que características sociais e naturais contribuíram para formar a grande potência 
americana? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 5                                                                                                          

 
A área industrial mais moderna surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, na 
Califórnia. Trata-se do Vale do Silício (Silicon Valley), nas proximidades de São Francisco.  
Descreva qual o seu perfil de indústria instalado no Vale do Silício e qual sua importância 
para o mercado mundial.  
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 6                                                                                                          

 
O Japão atualmente se destaca como país de alto desenvolvimento industrial. Observando 
o mapa nas áreas industriais do arquipélago japonês, vamos reconhecer que sua maior 
concentração e expansão está: 
 
a) ao norte; 
b) a nordeste; 
c) a sudeste; 
d) ao sul; 
e) a oeste. 
 

QUESTÃO 7                                                                                                          

 
A crise asiática desaqueçe economia. 
 
A palavra “recessão” que vem sendo muito usada pela imprensa, de acordo com a revista 
“The Economist”, tem servido para expressar os efeitos da crise asiática, porém, para 
aquela revista especializada, o atual momento econômico reflete um desaquecimento. Os 
efeitos sobre os mercados de câmbio e ações têm sido fortes, mas, além disso, o impacto 



mais direto da crise asiática sobre a economia mundial, de um momento geral, ocorre no 
comércio exterior. 
 
a) A Rússia, embora viva um momento de transição e de mudanças políticas econômicas, 
não se ressentiu com o problema mundial. 
b) Os EUA, temerosos que sua economia entrasse em crise, aceleraram o processo de 
ajuda internacional, concedendo amplos empréstimos aos países em situação econômica 
fragilizada, exceto ao Japão. 
c) As exportações para os países asiáticos foram reduzidas, pois as desvalorizações 
fizeram com que as compras no exterior se tornassem mais caras devido aos efeitos 
provocados pelo seu desaquecimento econômico, abalando Tigres asiáticos, Japão e 
Rússia. 
d) A crise foi fortemente sentida no Brasil, mas facilmente resolvida com enormes 
empréstimos concedidos por bancos europeus e japoneses. 
e) Não se pode falar em crise econômica mundial; as situações são particulares para cada 
país, não havendo relação entre os problemas de uns e outros; o texto não está correto em 
suas conclusões. 
 

QUESTÃO 8                                                                                                          

 
A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no Pós-Segunda Guerra Mundial. 
Entre outros motivos, esse fato deveu-se: 
a) aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados 
japoneses; 
b) à presença, no país, de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro; 
c) à existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do 
Sul; 
d) à localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus; 
e) à existência, no país, de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas 
exportações de capitais. 
 

QUESTÃO 9                                                                                                          

 
Nos anos 90 o Japão passou por uma crise econômica bastante séria. Em 1995 duas das 
maiores instituições de crédito do país faliram, ocorreram grandes escândalos na área 
política e, como se isso não bastasse, os Estados unidos superaram em número a 
indústria automobilística do país.Os policiais japoneses passaram a ostentar armas de fogo 
para a defesa pessoal, resultado de uma violência crescente. 
Associe os fatos expostos no texto com o processo de robotização e imigração controlada 
de mão-de-obra pouco qualificada. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 10                                                                                                          

 
“Com uma estratégia adequada a um país de desenvolvimento industrial mais recente, 
passou de importador a exportador de muitas tecnologias aperfeiçoadas, conseguindo 
deslocar, inclusive, os fornecedores mais tradicionais no mercado mundial”. 
Entre as alternativas abaixo. É mais provável que o texto faça referência explícita: 
 
a) ao Canadá; 
b) ao Brasil; 



c) ao Japão; 
d) à Alemanha; 
e) ao México. 
 

QUESTÃO 11                                                                                                         

 
Considere o relevo do Japão e mencione quais seus reflexos nas atividades agrárias do 
país. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 12                                                                                                          

 
Cite três razões importantes que concorreram para o grande desenvolvimento industrial do 
Japão, após a Segunda Guerra Mundial. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 13                                                                                                          

 
“A pobreza em recursos naturais, a escassez de terras agrícolas e a forte pressão 
demográfica caracterizavam esse país como áreas totalmente inviáveis para o crescimento 
econômico. No entanto, a atitude da sociedade em relação ao desenvolvimento, a 
frugalidade da população, o talento humano e a abertura da economia para o comércio 
exterior superaram as entraves das condições iniciais.” O texto melhor se aplica: 
 
a) ao Japão; 
b) à Índia; 
c) a Israel; 
d) ao Reino Unido; 
e) ao Egito; 
 

QUESTÃO 14                                                                                                       

 
Até o mais desinformado dos ocidentais sabe que o governo de Boris Yeltsin não foi 
grande coisa. Ainda assim a população votou por sua permanência no poder, o que fez o 
Ocidente de certa forma respirar aliviado.  
 

a) Por que a eleição na Rússia gerou tanta apreensão em 1991?  
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
b) Quais os principais problemas de ordem econômica que o país enfrentava?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



c) Com o fim do socialismo, com a desintegração da URSS, que problemas passaram 
a fazer parte do cotidiano da população da Rússia? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 15                                                                                                       

 
Segundo a BBC, 25 de dezembro de 2016, Os seis motivos que levaram o império 
soviético à ruína de maneira surpreendente foi um colapso espetacular, que deixou o 
mundo perplexo e cujas ondas de choque ainda são sentidas mais de 25 anos depois. 
Como a União Soviética, uma superpotência integrada por 15 repúblicas, desmanchou-se 
de forma tão rápida e inesperada em dezembro de 1991? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Como o bloco socialista, dono de enorme influência política, ideológica, econômica e 
tecnológica, e que marcou a história do século XX, deixou de existir quase de um dia para 
outro? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16                                                                                                        

 
O último líder soviético, Mikhail Gorbatchev, assumiu o cargo de secretário-geral do PCUS 
e tentou implantar políticas que recuperassem a URSS, como a perestroika e a glasnost . 
 
Explique do que se tratam 
 
Perestroika_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Glasnost_________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

QUESTÃO 17                                                                                                        

 
A rápida expansão econômico-industrial de Cingapura, Coréia do Sul, Hong Kong e Taiwan 
valeu a esses países o título de Tigres Asiáticos. O início da transformação radical dessas 
economias ocorreu, a partir da instalação de filiais de indústrias norte-americanas e, 
principalmente, japonesas, que tiveram vantagens na nova localização. Entende-se, 
portanto, que a indústria é um fator determinante na organização do espaço geográfico. 
Nesse sentido, quais as proposições relativas às vantagens para a localização de 
indústrias na região? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



QUESTÃO 18                                                                                                        

 
Com base nos conhecimentos acerca dos países denominados “Tigres Asiáticos”, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A denominação “Tigres Asiáticos” refere-se ao modo agressivo com que estes países 
protegeram suas economias dos investimentos estrangeiros. 
II. Os Tigres Asiáticos fecharam as relações econômicas exteriores e optaram por 
nacionalizar os meios de produção de bens e serviços. 
III. O modelo econômico adotado pelos Tigres Asiáticos é essencialmente exportador, com 
uma política de baixos impostos, investimentos em tecnologia e educação. 
IV. Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan têm em comum o acelerado 
desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico apresentado a partir de 1970.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

QUESTÃO 19                                                                                                        

 
A China atravessava grandes dificuldades econômicas em 1966, quando Mao Tsé-tung 
deu início à Revolução Cultural, que se declarava contrária a “quatro velharias”: velhas 
ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos”.  
 
Apesar de propagar transformações nessas áreas, a revolução Cultural foi também um 
movimento político, pois: 
 

a) fortaleceu o poder de Mao Tsé-tung, em razão da repressão aos líderes acusados 
de direitistas e do expurgo dos que faziam oposição ao grupo maoísta. 

b) possibilitou a consolidação da Guarda Vermelha no poder, a qual reimplantou o 
burocratismo, o autoritarismo e o nepotismo típico do modelo soviético. 

c) ampliou a influência do modelo soviético sobre o comunismo chinês, com o 
investimento de muitos capitais e contando com a cooperação de técnicos 
soviéticos no planejamento da economia. 

d) traçou uma nova diretriz para o país, com a qual Mao Tsé-tung buscava o 
desenvolvimento de relações internacionais que atraíssem capitais e empresas 
estrangeiras. 
 

QUESTÃO 20                                                                                                        

 
No Ocidente, as relações de Mao Tsé-tung com o marxismo foram objeto de discussão. 
Alguns estudiosos questionaram se Mao era realmente um marxista, enquanto outros 
argumentaram que seu pensamento estava baseado no stalinismo e não acrescentava 
nada de novo no marxismo-leninismo. As ideias de Mao só foram reconhecidas 
internacionalmente pelo termo “maoísmo” depois da Revolução Cultural. 
Adaptado de LAWRENCE, Alan. China under communism. Londres/Nova Iorque: 
Routledge, 2000, p.6. 
 
O fato dos estudiosos ocidentais questionarem a filiação marxista dos ideais de Mao Tsé-
tung estava relacionado: 



a) ao chamado conflito sino-soviético, que resultou na ruptura de relações entre China 
e URSS. 

b) à aliança de Mao e do Partido Comunista Chinês com Chang Kai-shek e o 
Kuomintang durante a II Guerra Mundial. 

c) à organização da Revolução Chinesa a partir de uma base camponesa e não 
operária. 

d) à Revolução Cultural e às críticas que surgiram à burocracia do Partido Comunista 
Chinês. 

 

QUESTÃO 21                                                                                                        

 
Para conseguir estimular a industrialização chinesa, Mao Tsé-tung lançou um programa de 
planejamento econômico que ficou conhecido como: 
 

a) Plano Quinquenal. 
b) Grande Marcha. 
c) Plano Salte. 
d) Revolução Cultural. 
e) Grande Salto Adiante. 

 
 

QUESTÃO 22                                                                                                        

 
Utilizando seus conhecimentos sobre a Revolução Chinesa, relacione as duas colunas 
abaixo: 
 

I - Grande Salto em Frente 
a) Movimento de contestação do poder do Partido 
Comunista, que posteriormente foi liderado por Mao Tsé-
tung, colocando-o contra seus inimigos. 

II - Kuomintang 
b) Recuo das forças do Partido Comunista Chinês pelo 
território do país, durante a guerra civil contra os 
nacionalistas. 

III - Grande Marcha 
c) Plano quinquenal que pretendia impulsionar a 
industrialização chinesa; 



IV - Revolução Cultural 
d) Partido Nacionalista da China, liderado por Chiang 
Kai-shek, e que governou entre as décadas de 1920 e 
1940. 

 
A alternativa que indica corretamente a relação das duas colunas é: 
 

a) I-d; II-a; III-b; IV-c. 
b) I-b; II-a; III-c; IV-d 
c) I-c; II-a; III-d; IV-b 
d) I-c; II-d; III-b; IV-a 
e) I-a; II-d; III-b; IV-c 

 

QUESTÃO 23                                                                                                        

 
No decorrer do século XX, a China passou por transformações e turbulências que 
resultaram da interferência estrangeira, do fim da monarquia e da tentativa de se organizar 
o republicanismo no país. Nas décadas seguintes, a partir de 1911, dois grandes partidos 
consolidaram-se no país, sendo um deles liderado inicialmente por Sun Yat-sen e depois 
por Chiang Kai-shek. Esse partido era conhecido como: 
 
a) Khmer Vermelho 
b) Viet Minh 
c) Kuomintang 
d) Manchukuo 
e) Qing 
 

QUESTÃO 24                                                                                                        

 
Após serem derrotados durante a Guerra Civil, Chiang Kai-shek, os membros do Partido 
Nacionalista e a alta burguesia chinesa refugiaram-se fora do país. Selecione a alternativa 
abaixo que mostra o local correto para onde migraram: 
 
a) Formosa 
b) Macau 
c) Hong Kong 
d) Singapura 
e) Manchukuo 
 

QUESTÃO 25                                                                                                        

 
China é vista como a principal economia mundial. 
 
A China já é percebida em grande parte do mundo como a principal economia mundial, 
embora na realidade seja a segunda, atrás dos Estados Unidos. Segundo pesquisa de 
opinião publicada pela imprensa chinesa, na qual foram ouvidas por telefone mais de 26 
mil pessoas de 21 países, 41% disseram que a China é a maior potência econômica 
mundial, enquanto 40% acreditam que são os Estados Unidos. A tendência a favor dessa 



imagem da China é especialmente forte na Europa, onde 58% dos britânicos têm essa 
percepção. 
 
Adaptado de <www1.folha.uol.com>, 14/06/2012. 

 
Com elevadas taxas de crescimento em seu Produto Interno Bruto nos últimos anos, a 
China confirma sua posição de destaque nos cenários político e econômico mundiais. 
Indique dois fatores que impulsionaram esse grande avanço da economia chinesa. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 26                                                                                                        

 
As principais religiões praticadas na Ásia Meridional e no Sudeste são o hinduísmo 
(dominante na Índia), o islamismo (Paquistão, Bangladesh e Indonésia), o budismo 
(Indochina e península Malaia) e o catolicismo (Filipinas). O hinduísmo é o grande fator de 
unidade nacional na Índia, país onde se falam cerca de 17 línguas e 1600 dialetos. 
Analise V para verdadeiro e F para as alternativas falsas acerca das proposições sobre a 
Índia. 
 
I – (___) O domínio britânico na Índia trouxe sérias implicações econômicas: desarticulou a 
indústria artesanal, proibiu o surgimento de fábricas e forçou os indianos a abrirem grandes 
espaços para as culturas industriais como o algodão, o chá e a juta, agravando o problema 
de escassez de alimentos. 
II – (___) As reações mais fortes à presença britânica, na região, datam do fim do século 
XIX e cresceram após o fim da Primeira Guerra Mundial, sob a liderança de Mohandas 
Karamchand Gandhi chamado de Mahatma, que quer dizer “Grande Alma”. 
III – (___) A campanha de independência da Índia comandada por Gandhi contra o 
governo britânico era pacífica; como armas eram utilizadas as greves e o boicote aos 
produtos britânicos. 
IV – (___) A Índia conquistou sua independência após o término da Segunda Guerra 
Mundial, em 1947. 
V – (___) Após a independência da Índia veio à tona o conflito entre hindus e muçulmanos 
– que já existia e que Gandhi inutilmente tentara resolver. Este conflito resultou na divisão 
do território indiano em dois países: a Índia (de maioria hindu) e o Paquistão (de maioria 
muçulmana). 
 

QUESTÃO 27                                                                                                        

 
A Índia se insere no contexto mundial como um país 
 
a) desenvolvido 
b) subdesenvolvido 
c) emergente 
d) sub emergente 
e) economia primária 
 

QUESTÃO 28                                                                                                        

 
No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países 
desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado 
a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, caracterizados por 
 



a) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de 
mão de obra qualificada capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser 
absorvidos pelas indústrias. 
b) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento instalados em fazendas que 
utilizam ferramentas tradicionais e mão de obra intensiva para realizar estudos que 
aumentem a produtividade. 
c) áreas centrais das grandes cidades que apresentam alta concentração de compra e 
venda de produtos tecnológicos e serviços de manutenção com mão de obra pouco 
qualificada. 
d) conjuntos empresariais voltados para a prestação de serviços avançados a distância 
com o emprego de mão de obra barata adaptada ao uso de sistemas de comunicação e 
informação. 
e) áreas centrais das grandes metrópoles que apresentam elevado dinamismo para a 
recepção de eventos e congressos especializados em biotecnologia e saúde para soluções 
de demandas em mercados emergentes. 
 


