
 

 

Tarefa 14 – Professora Sueli 
 
01. (ENEM) O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no pacífico 

foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os japoneses 
passaram a falar mais desinibidamente da “Esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental”, considerada 
como a “doutrina Monroe Japonesa”. 
A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, impôs-lhe o Tratado de 
Shimonoseki passando a exercer a tutela sobre a Coréia. Definida sua área de projeção o Japão passou a 
ter atritos constantes com a china e a Rússia. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos quando os 
japoneses ocuparam a Manchúria, em 1931, e a seguir, a china, em 1937. 

REIS FILHO, D.A. (org). o século XX, o tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
 

Sobre a expansão japonesa, infere-se que 
a) o Japão tinha uma política expansionista, na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. 
b) o Japão buscou promover a prosperidade da Coréia, tutelando-a à semelhança do que os EUA faziam. 
c) o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a Doutrina Monroe e proporem o 

desenvolvimento da Ásia. 
d) a China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa a parceria entre os dois. 
e) a Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão, originando a guerra entre os dois 

países. 
 
02. (PUCCamp SP)    A explosão de bombas atômicas sobre núcleos populacionais ocorreu 

a) pela primeira vez na História na forma de um ataque relâmpago de pilotos kamikase à ilha de Pearl 
Harbour, como parte do conflito entre japoneses e norte-americanos. 

b) após a criação da ONU e durante a Guerra do Pacífico, na perspectiva da rendição do Japão e na 
contenção do crescimento do poder soviético no Oriente. 

c) no contexto da corrida armamentista, no final da II Guerra Mundial, quando os países do Eixo 
detinham a vantagem e demonstravam maior poderio bélico. 

d) de forma arbitrária, devido a erros estratégicos das forças aéreas norte-americanas que deveriam 
lançar as bombas em alto mar, durante a operação batizada de “Dia D”. 

e) como resposta dos países Aliados à divulgação das ações nazistas nos campos de concentração, 
causando outra tragédia humana, com sérios danos ambientais. 

 
03. (ESPM SP) Na frente ocidental, a Segunda Guerra Mundial chegou ao final com a capitulação dos alemães, 

no dia 8 de maio de 1945, perante os norte-americanos e no dia seguinte perante os soviéticos. Em julho 
do mesmo ano foi firmado o acordo de Potsdam. 

(Elza Nadai. História Geral Moderna e Contemporânea) 
O Tratado de Potsdam estabelecia: 
a) a criação da Organização das Nações Unidas – ONU; 
b) que a União Soviética incorporaria os países bálticos: Lituânia, Letônia e Estônia; 
c) que a União Soviética participaria do ataque aliado ao Japão; 
d) a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN; 
e) a divisão da Alemanha e também de Berlim, em zonas de ocupação: inglesa, francesa, norte-

americana e soviética. 
 
04. (UTF PR) A "Nova Ordem Mundial" é um conceito sócio-econômico-político que faz referência ao contexto 

histórico do mundo pós-Guerra Fria. A expressão foi pela primeira vez usada pelo presidente norte-
americano Ronald Reagan na década de 1980, referindo-se ao processo de queda da União Soviética e ao 
rearranjo geopolítico das potências mundiais. Com base nesse entendimento, analise as afirmações abaixo: 
I) A Nova Ordem Mundial foi o que o presidente Bush chamou de ordem multipolar, já que novos pólos 

econômicos estavam surgindo, entre eles, Japão, China, Rússia e União Européia. Quando do início da 
nova ordem mundial, a rivalidade entre os sistemas econômicos opostos, a classificação dos países em 
1o, 2o e 3o mundo e a ordem bipolar, EUA e URSS, deixaram de existir. 

II) Com a queda do Muro de Berlim surgiu, imediatamente, uma renovação da Guerra Fria, com uma nova 
política global bipolar, ou seja, centrada em dois grandes pólos: EUA e China. Formados por ideais 
distintos, os pólos de poder têm, até os dias atuais, como principal meta, a difusão de seus sistemas 
políticos, culturais e econômicos no resto do mundo. 

III) A globalização é um fenômeno capitalista e complexo que começou na época dos Descobrimentos e 
que se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Mas o seu conteúdo passou desapercebido por 
muito tempo, e hoje muitos economistas analisam a globalização como resultado do pós Segunda 
Guerra Mundial, ou como resultado da Revolução Tecnológica. 
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IV) Dentro deste processo econômico, muitos países se juntaram e formaram blocos econômicos, cujo 
objetivo principal é aumentar as relações comerciais entre os membros. Neste contexto, surgiram a 
União Européia, o Mercosul, a Comecom, o NAFTA, o Pacto Andino  e a Apec. Estes blocos se 
fortalecem cada vez mais e já se relacionam entre si. 

 

Estão corretas somente: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) I e II. 

 
05. (UPE) Sobre as ações do neocolonialismo na Ásia, leia as afirmativas abaixo. 

I. A conquista da Índia era pretensão dos ingleses que já haviam instalado a Companhia das Índias 
Orientais no século XVI. 

II. A presença britânica não estimulou preconceitos raciais na Índia, fortalecendo a divulgação do 
liberalismo. 

III. O Japão conseguiu evitar, durante muito tempo, a entrada de costumes ocidentais na sua cultura. 
IV. A restauração Meiji trouxe mudanças na cultura japonesa, pois houve grande intercâmbio com o 

Ocidente. 
V. O neocolonialismo, apesar das violências, foi muito benéfico para os asiáticos, evitando seu atraso 

cultural e econômico. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I, III e IV. 
b) III, IV e V.  
c) I, II e III.  
d) II, III e V. 
e) I, III e V. 

 
06. (UDESC SC) Em 2008 comemora-se 100 anos da imigração japonesa no Brasil. 

Sobre a história da migração japonesa no Brasil, assinale V (Verdadeiro) para as afirmações verdadeiras e 
F (Falso) paras as afirmações falsas. 
(   ) Grande parte dos imigrantes japoneses que imigrou para o Brasil, no início do século XX, era formada 

por camponeses de regiões pobres do Norte e Sul do Japão, que veio trabalhar nas fazendas de café 
do Oeste do Estado de São Paulo. 

(   ) O acordo imigratório entre os governos brasileiro e japonês foi feito para suprir as necessidades de 
ambos os países. No começo do século XX, o Brasil precisava de mão-de-obra estrangeira para as 
lavouras de café, enquanto o Japão passava por um período de grande crescimento populacional. 

(   ) A maioria dos imigrantes japoneses fixou-se no Estado de São Paulo, nessa região formaram-se 
bairros e até mesmo colônias com um grande número de japoneses. Porém, algumas famílias de 
japoneses espalharam-se para outros lugares do Brasil. 

(   ) Durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os japoneses enfrentaram muitos 
problemas em território brasileiro. A imigração de japoneses para o Brasil foi proibida e vários atos do 
governo brasileiro prejudicaram os japoneses e seus descendentes. 

(   ) Nos primeiros dez anos da imigração, aproximadamente quinze mil japoneses chegaram ao Brasil, 
número que aumentou com o início da Primeira Guerra Mundial. Hoje, o Brasil é o país com a maior 
quantidade de japoneses fora do Japão. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. 
a) VFVVF 
b) VVFVV 
c) VVVVV 
d) FFVVF 
e) FVFVV 

 
07. (UEFS BA) Sobre as bacias fluviais brasileiras e sua utilização econômica, é correto afirmar que 

a) a construção da usina hidrelétrica de Sobradinho, não alterou a jusante do rio São Francisco, nem o 
abastecimento da água da região, mesmo nos meses de seca. 

b) a bacia do Tapajós, com rios espalhados pelos Estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas, tem um 
potencial com capacidade para construir mais de 40 hidrelétricas, o que a torna uma das bacias 
hidrográficas mais importantes do país. 

c) a usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída na bacia do Tapajós e será a maior usina 
hidrelétrica inteiramente brasileira. 

d) a usina hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã, ao sul de Belém, foi construída inicialmente para 
atender à demanda energética do Projeto Grande Carajás. 

e) a natureza pode ser apontada como o principal motivo do baixo índice de desenvolvimento econômico 
e social da região do vale do rio Parnaíba. 



Exercícios Complementares 
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08. (UEFS BA)    A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras características, 
a) predomínio de rios com baixo potencial hidráulico e drenagem endorreica. 
b) predomínio de foz em delta e, no sul do país, lagos de origem tectônica e de grande profundidade. 
c) rios com regime de alimentação pluvial, drenagem exorreica e, predominantemente, de planalto. 
d) ocorrência de rios intermitentes, além dos domínios do semiárido, e baixo potencial hidrelétrico no Sul 

e Sudeste do país. 
e) presença de rios autóctones em todos os ecossistemas e ocorrência de regime nival, sobretudo nas 

elevadas altitudes do Norte do país. 
 
09. (Unicastelo SP) No Brasil, uma extensa área de formações inundáveis correspondem às planícies 

sedimentares da depressão da bacia hidrográfica do rio Paraguai. São terrenos muito baixos que se 
estendem desde o Chaco paraguaio e se prolongam até as planícies pampianas da América do Sul...”. 

 
(Geografia do Brasil. Jurandyr L. S. Ross. 1995. Adaptado) 

 
 

O bioma brasileiro ao qual o trecho se refere é 
a) a Caatinga. 
b) o Agreste. 
c) a Amazônia. 
d) o Cerrado. 
e) o Pantanal. 

 
10. (FGV) A Bacia Hidrográfica do Paraná apresenta uma característica peculiar: importantes rios, como o 

Tietê, Paranapanema, Grande, Iguaçu e Uruguai, embora tenham suas nascentes próximas ao oceano, 
correm para o interior do continente, como mostra o mapa. 

 

 
 

Fonte: MORAES, P.R. Geografia Geral e do Brasil. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2005. P.304. 
 
Assinale a alternativa que melhor explique esse fenômeno. 
a) A calha do rio Paraná é uma falha geológica que divide duas placas tectônicas, o que orienta a 

hidrografia para sua direção. 
b) O movimento de rotação da Terra, de oeste para leste, exerce influência na orientação hidrográfica de 

superfície, como no caso da Bacia do Paraná. 
c) O soerguimento epirogenético da parte oriental da crosta continental e a reativação de falhas 

geológicas que ergueu estruturas como a Serra do Mar e da Mantiqueira alteraram a hidrografia dessa 
bacia. 

d) A subducção da crosta oceânica do Atlântico e a decorrente orogênese na linha de costa reorientaram 
a hidrografia para o interior do continente. 

e) Esse fenômeno resulta de intervenções antrópicas, sobretudo represamentos para fins de geração de 
energia hidroelétrica, que alteram o curso dos rios. 
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11. (UCS RS) Os recursos hídricos compõem um complexo sistema, que auxilia na manutenção da vida na 
Terra. 
Observando esse sistema, verifica-se que as porções mais altas do relevo funcionam como 
_______________ que ajudam a delimitar as _______________, também chamadas de bacias de 
captação, pois toda a água converge para seu interior, ou seja, no sentido _______________. 
Assinale a alternativa que preenche, adequada e respectivamente, as lacunas acima. 
a) bacias hidrográficas, redes de drenagem, jusante. 
b) fontes, redes de drenagem, exorreico. 
c) divisores de água, bacias hidrográficas, montante. 
d) bacias hidrográficas, redes de drenagem, exorreico. 
e) divisores de água, bacias hidrográficas, jusante 

 
12. (FURG RS) Os limites de uma bacia hidrográfica são definidos 

a) pela mata ciliar. 
b) pelos divisores de águas. 
c) pelo tipo de solo. 
d) por seus rios e afluentes. 
e) pelos fundos de vales. 

 


