
 

A China 



 
 Situada na Ásia com uma área 

de aproximadamente 
9 600 000 km², a República 
Popular da China é o terceiro 
maior país do mundo, tendo 
uma linha fronteiriça de cerca 
de 26 000 km. O território 
chinês no seu conjunto forma 
uma escadaria colossal que 
em patamares vem descendo 
desde os pontos mais altos 
do Tibete até ao oceano 

Pacífico. Junto à costa há mais 
de 3000 ilhas. 
Aproximadamente a China 
tem 1 378 033 891 habitantes. 

 

Situação Geográfica da China e 
Nº de Habitantes  



 

A Capital da China   

 A cidade de Pequim é a segunda maior 
do país por população urbana, depois 
de Xangai, e é o centro político, cultural e 
educacional do país .  É a sede da 
maioria das maiores empresas estatais 
chinesas e é um importante polo de 
rodovias nacionais, vias expressas, 
ferrovias e redes ferroviárias de alta 
velocidade . Como a última das quatro 
grandes capitais antigas da China, 
Pequim tem sido o centro político do 
país por grande parte dos últimos 800 
anos. A cidade é famosa por seus 
opulentos palácios, templos, parques, 
jardins, muralhas, e por seus tesouros 
artísticos e universidades, que a 
tornaram um centro cultural na 
China.  Pequim tem sete Patrimónios 
Mundiais classificados pela UNESCO: 
a Cidade Proibida, o Palácio de Verão,  
a Grande Muralha e o Grande Canal. 
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 A Muralha da China também conhecida 

como a Grande Muralha, é uma 
estrutura de arquitetura militar 
construída durante a China Imperial. 

 A Grande Muralha consiste de diversas 
muralhas, construídas durante várias 
dinastias ao longo de aproximadamente 
dois milênios (começou no ano 220 a.C. 
com término no século XV, durante a 
Dinastia Ming ). Se, no passado, a sua 
função foi essencialmente defensiva, no 
presente constitui um símbolo da China 
e uma procurada atracão turística. 

 

A Muralha da China 



 

Moeda da China 

 Na China, a moeda com curso legal é 
o renminbi (RMB). Renminbi significa "moeda do 
povo" e a sua unidade básica  e 
o yuan. O yuan divide-se por sua vez em 10 jiao. 
Cada jiao subdivide-se em 10 fen. Os nomes 
usados para se referir a eles são kuai, para 
o Yuan, e mao, no caso do jiao. Existem notas de 
5, 10, 20, 50 e 100 yuan e de 1, 2 e 5 jiao. As notas 
têm o seu valor escrito, tanto em numeração 
arábica como na tradicional chinesa. As moedas 
são de 1, 2 e 5 fen, 1 e 5 jiao e 1 yuan.No distrito 
especial de Hong Kong, a moeda é o dólar de 
Hong Kong; em Macau, é a pataca. Actualmente, 
é possível efectuar câmbio de divisas na China, 
tanto de euros como de dólares e de outras 
moedas internacionais. Pode por vezes ter-se 
problemas para pagar com notas grandes (de 50 
ou 100)ou notas muito velhas. 

 



 

A Arquitetura Chinesa e as 
Roupas da China Antiga 

 A arquitetura chinesa refere-se ao estilo 
de arquitetura que tomou forma na China ao 
longo dos séculos. A maior parte dos princípios 
estruturais da arquitetura chinesa permaneceram 
inalterados, e as principais variações se dando 
apenas nos detalhes decorativos. Desde a dinastia 
Tang a arquitetura chinesa teve uma influência 
decisiva nos estilos arquitectónicos do Japão, 
da Coreia e do Vietname. O vestuário da 
China tem variado muito ao longo de 
diferentes períodos de tempo. A grande 
variedade de vestimentas de cada época foram 
impressas em artefactos, artes e fotos em 
toda cultura chinesa. Cada período histórico ou 
social trouxe um novo estilo. Ao contrário de 
muitas outras culturas, não adotaram o estilo da 
moda contemporânea até muito mais tarde. 
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