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Exercícios sobre Tigres Asiáticos  

Exercícios 

 

1. (UNITAU) Apesar das críticas, nos últimos tempos, alguns países superaram o subdesenvolvimento. 

São os NIC (Newly Industrialized Countries), também conhecidos como os “tigres asiáticos”. 
 

São eles:  

a) China, Coréia, Hong Kong e Cingapura;  
b) Coréia do Sul, Hong Kong, Formosa e Cingapura;  
c) Hong Kong, Formosa, China e Coréia do Sul;  
d) Coréia do Sul, Coréia do Norte, China e Formosa;  
e) Formosa, Cambodja, Coréia e China. 

 

 

2.  

 
 

O governo norte-coreano anunciou recentemente que não mais reconheceria o armistício assinado em 

1953, o que trouxe novamente ao debate o episódio da Guerra da Coreia. O fator que explica a dimensão 

assumida por essa guerra na década de 1950 está apresentado em: 

a) Mundialização do acesso a fontes de energia 
b) Bipolaridade das relações políticas internacionais 
c) Hegemonia soviética em países do Terceiro Mundo 
d) Criação de multinacionais japonesas no extremo Oriente 

 

 

3. Os países conhecidos como Tigres Asiáticos, que se destacam por uma grande pujança econômica, 

caracterizam-se, basicamente, por:  
a) Exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço. 
b) Serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matérias-primas.  
c) Apresentarem economia baseada no setor primário com emprego de numerosa mão de obra.  
d) Apresentarem elevada produção industrial destinada essencialmente ao mercado interno.  
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4. A partir da década de 1970, quatro países asiáticos surpreenderam o mundo com uma expressiva 

industrialização. Devido às características desse processo e à localização de Cingapura, Hong Kong, 

Coréia do Sul e Taiwan, estes foram denominados Tigres Asiáticos. 
 

Recentemente, esses quatro países expandiram sua economia para países vizinhos do Sudeste 

Asiático, agora denominados de novos Tigres Asiáticos. Sobre a economia desses países, analise as 

afirmativas abaixo.  

I. Nos novos Tigres, devido à mão-de-obra extremamente qualificada e barata, foram instaladas 

indústrias de produtos de informática, microeletrônica, hardware e software.  

II. Além dos investimentos dos quatro Tigres Asiáticos, os novos Tigres passaram a fazer parte das 

redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, Japão e de outros países desenvolvidos.  
III. Para produzir mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros lugares do mundo, 

surgiram milhares de pequenas empresas em cada um desses novos países.  
IV. As reformas políticas, sociais e econômicas implantadas e o aumento do mercado interno de 

consumo fortaleceram o desenvolvimento dos novos Tigres.  
 

Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas. 

a) II e III  
b) I e II  
c) II e IV  
d) I, II  
e) III  

 

 

5. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coréia 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 infra-estrutura 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 latinoamericanos, a produção objetivou o mercado interno.  
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6.  

 
 

No relato de sua visita ao Vietnã, o autor faz referência a algumas das características atuais daquela 

sociedade. Essas características se relacionam com a seguinte mudança recente na história do país:  

a) Fim do partido comunista  
b) Liberalização do fluxo migratório  
c) Flexibilização da moeda nacional 
d) Implantação do socialismo de mercado  
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7. Os países subdesenvolvidos que se industrializaram durante o século XX basearam-se em modelos 

diferentes de implementação de sua atividade fabril, o que gerou quadros sociais e econômicos 

consideravelmente distintos entre eles. Observe a tabela abaixo: 

 

 
 

Indique duas características do modelo de industrialização adotado pelos países latinoamericanos 

presentes na tabela acima. Indique também dois motivos que expliquem o melhor desempenho 

econômico dos Tigres Asiáticos no período entre 1980 e 2005.  
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Gabarito 

 

1. B 

Os países e territórios que integram os Tigres Asiáticos são: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan (Formosa) 

e Singapura. 

 

2. B 

A Guerra da Coreia se configurou como um símbolo da bipolaridade da Guerra Fria. A influência socialista 

soviética, ao norte, e a influência capitalista norte-americana, ao sul, disputaram territórios no país. 

 

3. B 

Os Tigres Asiáticos são muito industrializados, porém, não possuem muita matéria-prima em seu próprio 

território, criando uma dependência externa. Singapura, por exemplo, é 100% urbano-industrial, não 

possui agricultura, sendo dependente até para a alimentação. 

 

4. A  

As alternativas II e III estão corretas. A alternativa I está incorreta, pois não é possível afirmar que havia 

o predomínio de mão de obra extremamente qualificada. A qualificação encontrada hoje em países como 

a Coreia do Sul, por exemplo, foi fruto desse primeiro processo de receber indústrias e melhoria gradativa. 

No processo de transferência industrial, as indústrias que chegam são as mais simples. As indústrias de 

maior tecnologia ficam no país-sede e as de menor tecnologia são transferidas. A alternativa IV está 

incorreta, pois, naquele período, o interesse era o mercado externo. 

 

5. E 

A participação do capital estrangeiro não impediu o desenvolvimento de tecnologia nos países do 

Sudeste Asiático, cuja produção era voltada para a exportação seguindo o modelo de plataforma de 

exportação. Já na América Latina, a industrialização seguiu um modelo de substituição de importações 

voltado para atender às demandas do mercado interno. 

 

6. D 

O Vietnã ainda sofre as heranças do período de guerra e do isolamento político nas décadas seguintes, 

associadas ao regime socialista implantado no país. O texto mostra que, apesar da situação de crise 

ainda ser uma realidade evidenciada no Vietnã, algumas mudanças acontecem no país, entre elas, a 

chegada de empresas transnacionais que buscam as vantagens de uma mão de obra disciplinada e 

barata dentro do contexto do socialismo de mercado. 
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7. O modelo de industrialização dos países latino-americanos, menos bem-sucedido, possui como 

características a ênfase nas indústrias de bens de consumo, a associação entre gasto público e capital 

privado, a obtenção de recursos financeiros externos por meio de empréstimos, e a produção industrial 

voltada para o mercado interno, diminuindo as importações. Já os resultados econômicos relativamente 

melhores dos países chamados de Tigres Asiáticos devem-se, entre outros fatores, ao controle da 

inflação, ao incentivo ao desenvolvimento de uma forte poupança interna, à implantação de um modelo 

de gestão do Estado mais eficiente, à melhor distribuição de renda em relação aos países latino-

americanos, e aos investimentos em educação, permitindo a formação de um amplo mercado interno. 


