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01. Após a derrota da China nas guerras do Ópio e dos Boxers, bem como com a assinatura do Tratado de Nanquim no século XIX, a Inglaterra 
passou a “legalizar” seu imperialismo por intermédio do controle da cidade portuária de Hong Kong. Essa cidade, no pós-Segunda 
Guerra Mundial, tornou-se um tigre asiático, enquanto a China continental maoista passou a ter características socialistas stalinistas 
com a estatização dos meios de produção e a ditadura do partido único que entrava em choque com o capitalismo liberal. Quando a 
coroa inglesa foi forçada a devolver a administração de Hong Kong a Pequim, seus moradores ficaram temerosos. Contudo, o medo 
não foi necessário, pois no aspecto econômico, o governo chinês de Deng Xiaoping já tinha se aproximado do capital internacional.

 Resposta: E

02. A revolução cultural está inserida num momento histórico onde a China estava numa grave crise causada pelo fracasso da política 
econômica elaborada por Mao Tsé Tung que gerou uma profunda queda agrícola ocasionando um enorme surto de fome. Essa 
realidade reacendeu o clamor capitalista e críticas a Mao no seio do próprio partido comunista chinês. Para se confirmar no poder, 
Mao se aproximou dos jovens criando o Livro Vermelho que os doutrinava em nome de uma pretensa liberdade criticando as antigas 
estruturas históricas chinesas que passaram a serem vistas como instrumentos  do imperialismo norte-americano e, em relação, aos 
seus críticos do próprio partido, Mao os perseguiu como traidores da ideologia socialista se confirmando no poder com o apoio da 
juventude realçando uma poderosa ditadura.

 Resposta: A

03. Antes da II Guerra Mundial, o partido nacionalista chinês que lutou pela destruição da monarquia por esta ter se aliado aos imperialistas 
europeus, notadamente o britânico, tomou o poder que, paulatinamente, ficou nas mãos do capitalista Sheng Kai Sheck sendo criticado 
por Mao Tsé Tung que passou a ser perseguido, como pode ser observado na “Longa Marcha”. Entretanto, após a II Guerra Mundial, 
Mao Tsé Tung liderou uma guerrilha rural de cunho  socialista e chegou ao poder em 1949 provocando a fuga de Sheng Kai Sheck 
para a ilha de Taiwan criando o governo nacionalista pró- Estados Unidos que não foi reconhecido por Pequim, agora socialista.

 Resposta: A

04. O partido nacionalista chinês Kuomitang foi criado por Sun Yat-sen, em 1912, se inspirando nas lutas nacionalistas de 1905. Com a 
morte de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek assumiu a liderança do partido e aliou-se aos interesses capitalistas estrangeiros e passou a 
perseguir o radicalismo de Mao Tsé-Tung, que foi derrotado durante a Longa Marcha. Somente em 1949, Mao controlou o governo 
através da Revolução Socialista e Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan com o apoio dos Estados Unidos. A inimizade entre a socialista 
China Continental e a China Nacionalista (Formosa), que é um Tigre Asiático, perdura ainda no início do século XXI.

 Resposta: B

05. O texto se refere à repressão feita pelo governo de Deng Xiaoping a um vasto grupo de chineses que clamavam por democracia ao 
tentar diminuir o autoritarismo da burocracia do partido socialista chinês. Essa manifestação, que pode ser chamada de Primavera de 
Pequim, acreditou que se o governo estava liberalizando a economia poderia também gerar uma abertura nos aspectos políticos, por 
isso muito professores universitários e jovens foram para as ruas. Entretanto, foram sumariamente varridos pelo governo que manteve 
uma das maiores ditaduras da humanidade, na atualidade, intacta.

 Resposta: E

06. A economia do Extremo Oriente está em franca ascensão no modelo capitalista neoliberal, muitos países estão com melhor produtividade 
em relação a seus concorrentes ocidentais, contudo esse crescimento industrial não corresponde a uma abertura política na China, que 
continua sob o jugo da ditadura do partido único, inspirada no modelo político maoista. Apesar da abertura econômica, o autoritarismo 
continua fiel aos preceitos de Deng Xiaoping ao destruir o movimento democrático no massacre da praça celestial em 1989.

 Resposta: B

07. Quando, por motivos imperialistas, Mao Tsé-Tung invadiu o Tibete, na década de 50, Dalai Lama passou a liderar, pacificamente o ataque 
chinês e se exilou na Índia protegido pelo governo de Nehru. No intuito de legalizar a ocupação forçada, Mao Tsé-Tung pressionou 
os representantes do Tibete a assinarem o Tratado dos 17 Pontos, no qual os tibetanos aceitariam “cordialmente” o “auxílio” chinês 
ao seu país no intuito de desenvolvê-lo nos moldes socialistas. Esse documento não é aceito por Dalai Lama e nem pelas potências 
ocidentais, pois foi fruto de uma pressão genocida e não de uma negociação honrosa.

 Resposta: A

08. A chegada a Zhongnanhai por parte de Mao Tsé Tung introduziu na China a ideologia marxista estatizando e, obviamente, nacionalizando 
a estrutura econômica chinesa numa grande ligação com a classe trabalhadora através de cooperativas, entretanto a estrutura socialista 
entrou num processo de profunda ditadura após a decadência de projetos econômicos maoístas e da implementação da Revolução 
Cultural que subordinou os interesses da população chinesa, notadamente os da juventude, aos valores políticos centralizados de Mao 
Tse Tung.

 Resposta: C
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09. O governo de Deng Xiaoping conseguiu implantar um elevado crescimento industrial na China sem desmantelar a estrutura ditatorial 
do Partido Comunista ao permitir a abertura econômica em relação ao capital estrangeiro. Essa política econômica não resolveu o 
problema da miséria entre a grande maioria da população, mas elevou enormemente o Produto Interno Bruto, principalmente em 
relação à produção industrial para exportação. No intuito de manter o autoritarismo do PCC, Deng Xiaoping reprimiu ferozmente a 
tentativa de democratização da “Primavera de Pequim” no massacre da Praça da Paz Celestial no final da década de 80.

 Resposta: B

10. A “Primavera de Pequim” foi idealizada por jovens e intelectuais que desejavam a abertura política no intuito de democratizar a China. 
Esse fato diminuiria o poder do Partido Comunista Chinês, que destruiu o movimento liberal, em 1989, no massacre da Praça Celestial, 
no governo de Deng Xiaoping. A “Perestroika” foi um movimento de abertura, na antiga URSS, que possuía laços mais com aspectos 
econômicos, do que com políticos, no governo de Gorbachev.

 Resposta: D
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