
 

 

Tarefa Mínima 18 – 2ª Série – Geografia 
Prof. Cléber 

 
01. (Fuvest 2015) Observe o mapa. 

 
a)  Explique uma razão do expansionismo japonês nas décadas de 1930 e 1940.  
b)  Aponte um país atual da região da antiga Indochina Francesa, destacada no mapa, e caracterize sua 

posição no contexto industrial mundial do século XXI.   
  
02. (Fatec 2015) 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 zaibatsu, que tinham grande influência sobre 
o governo e obtinham diversas vantagens. 
 
Sobre os zaibatsu, 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 a 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.    
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03. (Ufpr 2020) Observe os gráficos a seguir. 

 
a)  Explique duas causas que determinaram o estreitamento da base das pirâmides e o alargamento de 

seu ápice. 
b)  Diante do contexto demográfico japonês, justifique a seguinte afirmativa: “O Japão precisa de mão de 

obra estrangeira, mas também necessita de um sistema adequado para regularizar e proteger essa 
mão de obra”.  

 
04. (Fatec 2017) Tradicionalmente, o termo dekassegui era utilizado para designar as pessoas que moravam 

no norte do Japão e que, durante os invernos rigorosos, migravam para o sul do país, em busca de 
trabalho, regressando após algum tempo. 

 
No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, o termo dekassegui passou a ser utilizado para denominar 
também os descendentes de japoneses que emigravam para o Japão. 
 
No caso brasileiro, o principal fator que impulsionou o movimento migratório para o Japão foi a  
a)  ausência de direitos civis durante a transição da ditadura militar para um regime civil, em meados da 

década de 1980.    
b)  abertura de milhares de cargos destinados aos brasileiros nos escritórios de multinacionais situadas no 

Japão.    
c)  busca por vagas subsidiadas pelo governo brasileiro nas principais universidades japonesas.    
d)  expectativa de ter um salário pago em dólares, moeda subvalorizada em relação ao iene japonês.    
e)  grave crise econômica pela qual o Brasil passava nas décadas de 1980 e 1990.    

 
05. (G1 - cftce 2004) "(...) O Japão está sendo ameaçado por uma nova epidemia, que provoca cerca de 10 

mil vítimas fatais por ano, disse o 'The independence', no dia 30 de agosto (1998). A terrível doença não é 
aids, mas sim 'Karoshi' que significa 'excesso de trabalho'. 
(...) Médicos japoneses dizem que o estresse provocado por longa jornada de trabalho vem causando um 
número crescente de mortes por problemas cardíacos (...)" 

 PASSINE, Elza Yasuko. "Japão: que país é este?" Belo Horizonte, Lê, 1998. p.103.  
 

Tendo como base as informações do trecho anterior e sabendo que, no Japão, existe uma grande 
integração do trabalhador aos objetivos traçados pela empresa, é FALSA a opção:  
a)  Os valores éticos antigos que eram passados de geração a geração não existem mais no Japão; por 

conta disso, as empresas acabam explorando muito os trabalhadores, mesmo contra sua vontade.    
b)  Algumas empresas têm semana de sete dias, limitando o descanso apenas aos feriados.    
c)  Considerando a ética do trabalho desenvolvida na sociedade japonesa, quando o trabalhador fica 

doente, ele pede férias para não prejudicar a "sua" empresa.    
d)  Essa integração trabalhador-empresa ajuda a explicar o desenvolvimento econômico do Japão, mas, 

por outro lado, tem causado desgastes físicos e emocionais ao trabalhador.    
e)  O trabalhador japonês sente a obrigação moral, pela empresa e pela pátria ou pelo país, de "produzir a 

maior quantidade em menor tempo."    
 


