
 

 

Avaliação Produtiva 16 
Matéria: Geografia 

Frente: C 
Série: 9º ANO 

Professor: Carlos 
PERCURSO 21 
LISTA SITE 
RESOLUÇÃO: 
01. O Japão vivenciou um longo período feudal que se estendeu de 1185 até 1868. Apesar de ter muitas 

similaridades com o feudalismo vivenciado no Ocidente, ele se baseava em aspectos essencialmente 
orientais. 
O Xogum, que conferia seu título à denominação deste regime, era ao mesmo tempo senhor de terras e 
líder militar. 
O “Xogum se submetia ao soberano do Japão”, mas seus subordinados serviam apenas a este general e 
condutor político. 
Houve no Japão três Xogunatos (ERAS): O primeiro, iniciado em 1192; Segundo, iniciou em 1338-1573; e 
o terceiro e último (1603-1868), o Tokugawa, conhecido também como Período Edo.  
Último Tokugawa: Yoshinobu (renunciou). 

 
02. Em japonês, a palavra samurai significa “aquele que serve”. Foi entre os séculos XII e XIV que ganharam 

grande importância e prestigio na sociedade. 
Os samurais tinham que seguir um código (chamado Bushido) de conduta e ética muito rígida. De acordo 
com o código, os samurais deveriam ser leais, resistentes, corajosos e disciplinados.  
A espada era o símbolo máximo dos samurais. Nos séculos XV e XVI (Tokugawa), muitos samurais 
utilizaram as experiências militares e as qualidades adquiridas para se dedicarem à administração de 
negócios nas áreas de comércio e agricultura (cobrador de impostos). 
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03. A Era Meiji foi um período de desenvolvimento urbano e modernização do Japão. Ele substituiu o regime 

feudal dos xogunatos. Essa ERA tinha o objetivo de inserir o Japão no Sistema Capitalista (inserção 
econômica no cenário mundial). As principais características desse momento histórico foram: 
• Fim do sistema feudal, do Xogunato e dos Samurais; 
• Extinção dos feudos e reforma agrária; 
• Abertura dos Portos e intensificação das relações internacionais; 
• Desenvolvimento da urbanização e avanço da modernização do país; 
• Intervenção do Estado na economia; 
• Ensino primário obrigatório e criação de Universidades; 
• Centralização política e fortalecimento do Estado; 
• Criação da moeda japonesa: o iene; 
• Surgimento dos Zaibatsus. 
• Expansionismo territorial (conquista de territórios vizinhos) e outros. 

 
04. O Japão é um país pobre em minerais. Por isso, depende largamente da importação de matérias-primas 

minerais para atender às necessidades industriais. O Japão buscou investir em tecnologias de ponta. 
Destacando-se no cenário mundial com um dos maiores PIBs do mundo (3º). 

 
 

 


