
A impressão deste material não é obrigatória. 

Japão 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. (FATEC) O Japão é um dos países mais industrializados do mundo. Esse país passou por momentos 

de abertura e fechamento de suas fronteiras, chegando a ficar quase 200 anos isolado. Quando 
reabriu os portos, no século XIX, teve início o seu processo de industrialização, que contou com 
importantes investimentos estatais em educação, preparando mão de obra barata e disciplinada. Os 
investimentos também ocorreram no setor de infraestrutura, principalmente em portos e vias de 
circulação. Outro fator do processo de industrialização do Japão foram os zaibatsus, que tinham 
grande influência sobre o governo e obtinham diversas vantagens.  Sobre os zaibatsus, podemos 
afirmar corretamente que eram: 
a) Tigres Asiáticos que alavancaram a industrialização do Japão no pós-Primeira Guerra Mundial até 

a década de 1970, quando migraram para Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong. 
b) empresas europeias de grande porte que, para conseguir maiores lucros, dominaram o processo 

de industrialização do Japão, desde a assinatura do Tratado de Kanagawa até a década de 1960. 
c) grupos industriais e financeiros que se organizaram como conglomerados, atingindo grande 

tamanho e poder na economia japonesa entre a Era Meiji (1868-1912) e o final da Segunda 
Guerra Mundial. 

d) pequenos industriais que foram favorecidos com a instituição da “lei das indústrias”, durante o 
governo do Conselho Supremo das Potências Aliadas, comandado pelo general Douglas 
MacArthur, que durou até 1952. 

e) membros do partido nacionalista japonês que incentivaram o desenvolvimento endógeno da 
economia ao assinar, no fim do século XIX, a emenda Sakoku, que proibia a instalação de 
empresas estrangeiras no país. 

 
02. O Japão é o país capitalista que, nas últimas décadas, apresentou os maiores índices de crescimento 

econômico. A seu respeito, considere as afirmativas a seguir: 
I. Dentre os fatores que explicam o crescimento industrial japonês no pós-guerra, destacam-se os 

pequenos gastos militares e os baixos salários pagos aos trabalhadores, em comparação aos dos 
outros países desenvolvidos; 

II. O Japão utiliza seus amplos recursos hidráulicos através de inúmeras pequenas e médias 
hidrelétricas, montadas sobre o curso encachoeirado de centenas de pequenos rios; 

III. A maior parte da produção econômica é controlada por grupos, chamados Zaibatsu, que 
monopolizam a economia do país, altamente concentrada; 

IV. A sua produção agrícola é elevada, de técnica apurada, permitindo o abastecimento alimentar 
integral de toda a população, sem necessidade de recorrer às importações. 

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

 
03. (PUC) A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no Pós-Segunda Guerra Mundial. Entre 

outros motivos, esse fato deveu-se: 
a) aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. 
b) à presença, no país, de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro. 
c) à existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do Sul. 
d) à localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus. 
e) à existência, no país, de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de 

capitais. 
 
04. A captação de maciços investimentos dos EUA pelo Japão, após a Segunda Guerra Mundial, pode ser 

associada: 
a) ao elevado nível cultural da população japonesa. 
b) à grande riqueza mineral do Japão. 
c) ao Japão que servia como dique diante do avanço do socialismo. 
d) à grande piscosidade do mar do Japão. 
e) à pequena importância do imperador para a população japonesa. 


