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Exercícios sobre Japão  

Exercícios 

 

1. A imagem abaixo mostra um triste fato da rotina japonesa, a ocorrências de eventos tectônicos. 

 

 
 

Marque a opção que relaciona corretamente as condições físicas encontradas em território japonês.  

a) O território japonês é marcado pelo encontro de duas placas tectônicas que regularmente se 

chocam e geram terremotos no Japão, por sorte, não acontecem outros tipos de fenômenos 

ambientais.  
b) As placas que se encontram sob o território do Japão são responsáveis pelos eventos tectônicos 

(terremotos e maremotos) que acontecem em torno de duas vezes por ano. 
c) O território japonês é fruto de uma formação geológica antiga que sofre com fortes erosões, 

fazendo com que as pessoas imaginem estar em uma área de encontro de placas.  
d) Como mostrado no mapa, nem todos os eventos tectônicos ocorrem em terra, sendo assim, os 

maremotos não geram consequências ao relevo e à população japonesa. 
e) A grande área de encontro de placas localizadas no Japão, além de garantir uma enorme 

ocorrência de eventos tectônicos, como terremotos e tsunamis, afetou no montanhoso território 

do país. 
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2. Sobre o território japonês analise as afirmações abaixo.  
I. Sendo um país com poucas terras para o plantio, em virtude da predominância de relevo 

montanhoso, a agricultura apresenta algumas limitações principalmente para a produção de grãos 

em grande escala. 
II. É no setor industrial e de serviços que está concentrada a maior parte da população japonesa 

economicamente ativa. 
III.  As cidades principais e as aglomerações industriais ocupam amplas áreas portuárias, pois o país 

é dependente de matérias-primas importadas e exporta grande volume de produtos industriais.  
IV. Situado no círculo de fogo do Atlântico Norte, área da extensa Cordilheira Dorsal, o país sofre com 

constantes tremores de terra.  
 

Estão corretas apenas:  

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

 

 

3. Observe o cartaz abaixo, escrito em japonês e português, divulgado no Japão. 

 
 

A tradução “(...) é proibido dormir embaixo da ponte de cidade japonesa” não evidencia:  

a) A demissão em massa dos dekasseguis pelas montadoras de equipamentos eletroeletrônicos do 
país.  

b) A ausência generalizada de dispositivos legais que protegem o trabalhador estrangeiro nos países 
asiáticos.  

c) O aumento do numero de sem-teto nas grandes cidades dinamizadas pelo capitalismo financeiro-
informacional.  

d) A falta de moradia adequada aos imigrantes ilegais, atingidos pela hipertrofia do setor terciário da 
economia nacional.  

e) Alta taxa de natalidade na população japonesa. 
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4. A posição do Japão no sistema mundial vem assumindo notável proeminência, com especial destaque 

no período que se segue à Segunda Guerra Mundial. Isto significa dizer que a presença japonesa pelo 

mundo afora se traduz, mais explicitamente, pela crescente conquista de fatias do mercado 

internacional. 
 

Marque a opção FALSA a respeito da realidade japonesa.  

a) O Japão teria tudo para ser apenas mais um arquipelago do oceano Pacífico, compondo um arco 

montanhoso e vulcânico, não fossem alguns traços que lhe conferem uma individualização em 

seu contexto sócio-espacial, ligada a seu caráter de potência industrial; sua capacidade de 

incorporar inovações ocidentais, partindo por vias autônomas para uma revolução tecnológica e 

uma interpenetração entre tradição e modernidade que permite falar numa "versão japonesa" de 

desenvolvimento.  
b) Apesar do destaque no desenvolvimento econômico, o Japão enfrenta grandes adversidades 

naturais, reveladas pela grande distância que separa a costa japonesa do setor continental mais 

próximo; pelas dificuldades climáticas vinculadas a um regime monçônico e por uma instabilidade 

geológica expressiva.  
c) A história econômica japonesa é marcada por dois momentos cruciais: o primeiro deles reporta-

se à Restauração ou Revolução Meiji, ainda no século XIX, e o segundo está ligado ao período do 

"Milagre" Japonês, já depois da Segunda Guerra Mundial.  
d) O processo de modernização no Japão, gerador de uma realidade urbanoindustrial, desenvolveu a 

produtividade de todos os setores da economia, com destaque para a indústria de alta tecnologia 

e para a agricultura moderna de frutas, responsáveis pela exportação dos produtos japoneses 

mais consumidos nos mercados europeu e norteamericano. 
 

 

5. Momento I  
O século XIX assistiu ao enorme crescimento japonês e sua abertura ao mercado internacional, com a 

quebra do regime feudal e o surgimento de grandes empresas o Japão surgiu entre os grandes.  
 

Momento II  

Enormes investimentos americanos pós 2ª Guerra Mundial e um volumoso crescimento econômico 

levaram o Japão ao patamar de grande potência mundial. 

  

Os momentos acima relatam os períodos nos quais o Japão figurou entre as grandes potências 

mundiais. Respectivamente, o nome de cada período acima é:  

a) Era Meiji – Milagre Japonês  
b) Era das Luzes – Plano Marshal  
c) Era Mitsui -Milagre americano  
d) Zaibatsus – Auxílio pela paz  
e) Xogunato – Guerra Fria 
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6. Nos últimos anos os novos centros industriais do Japão têm se instalado no interior do país, longe das 

tradicionais áreas portuário-industriais. Este deslocamento é explicado pela:  
a) Descoberta de importantes jazidas minerais na região. 
b) Necessidade de atender à demanda interna, concentrada no interior do país. 
c) Instalação de indústrias de alta tecnologia, menos dependentes de matérias primas.  
d) Carência de mão de obra nas áreas litorâneas. 
e) Mudança do perfil exportador da economia japonesa, agora voltado para os mercados dos "tigres 

asiáticos". 
 

 

7. Existe um grande fluxo migratório de brasileiros em direção ao Japão, como mostra os dados abaixo: 

 

 
 

A característica japonesa que justifica a ida de brasileiros é a (o):  

a) Estabilidade geológica  
b) Clima ameno  
c) Regime democrático  
d) Superior IDH  
e) Qualificação exigida 
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Gabarito 

 

1. E 

O Japão é um arco de ilha vulcânico formado a partir do processo de convergência e subducção de 

placas tectônicas de origem oceânica. Com isso, eventos sísmicos e vulcanismos são muito comuns na 

região, uma vez que é formada a partir do encontro de quatro placas tectônicas. 

 

2. B 

Apenas o item IV está incorreto, pois a região em que o país está localizado é o Círculo de Fogo do 

Pacífico, e não do Atlântico Norte. No caso, a Cordilheira Dorsal Mesoatlântica, localizada no Oceano 

Atlântico, não é a responsável pelas instabilidades tectônicas no Japão. 

 

3. A 

Os dekasseguis é um termo que faz referência aos trabalhadores distantes de casa, geralmente 

imigrantes. Muitas vezes, pode ser utilizado para denominar os brasileiros descendentes de japoneses 

que passaram a migrar para o Japão. No caso, apenas a leitura do trecho não evidencia a demissão em 

massa dos dekasseguis por montadoras. 

 

4. D 

A questão pede a alternativa falsa. Nesse sentido, a alternativa D é a incorreta, pois afirma que a 

exportação de frutas é um dos principais setores da economia japonesa. A dificuldade territorial 

japonesa impede o desenvolvimento de uma agricultura em larga escala. O país alcançou seu 

desenvolvimento industrial a partir da indústria e de novas tecnologias, sendo esses os principais 

produtos exportados pelo Japão. 

 

5. A 

A Era Meiji, também conhecida como Era das Luzes, corresponde a um período de 45 anos, que se 

estende de 1867 até 1912. É um processo de abertura da economia japonesa, principalmente por pressão 

norte-americana, e marca uma modernização de suas estruturas políticas e sociais. O Milagre Japonês 

é o período de rápido crescimento econômico, pós-Segunda Guerra Mundial, com base no 

desenvolvimento da indústria da Terceira Revolução Industrial e muitos investimentos econômicos 

norte-americanos. 

 

6. C 

A instalação de novas indústrias de alta tecnologia, vinculadas a universidades, e a intensa produção de 

novas informações têm possibilitado um deslocamento desse setor para o interior do país, uma vez que 

é menos dependente de matérias-primas e, portanto, da zona costeira. 
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7. D 

O maior desenvolvimento econômico japonês se traduz em um melhor Índice de Desenvolvimento 

Humano, o que passa a ser um fator atrativo para a migração. Nesse sentido, imigrantes buscam o país 

pela oferta de empregos e melhor condição de vida. 


