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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
1- A posição geográfica do Japão permite-nos inferir que 
 
a) seus climas devem ser frios em razão da proximidade geográfica com a Rússia. 
b) sua posição latitudinal semelhante à do Brasil explica os climas quentes encontrados ao sul. 
c) a influência marítima é constante por causa da distribuição territorial da ilha: disposta no 
sentido N–S, apresenta um litoral estreito, facilmente atingido por ventos marinhos. 
d) apenas os ventos polares, que agem pelo norte, são capazes de alterar o clima da ilha, já 
que são muito frios. 
e) o Sul apresenta um clima tropical quente e úmido decorrente da ação das monções de 
inverno. 
 
2- Observando a posição geográfica e os aspectos físicos do Japão, assinale a afirmação 
incorreta: 
 
a) É formado por um conjunto de ilhas vulcânicas, sendo as mais importantes: Hokkaido, Hondo 
ou Honshu, Kyushu e Shikoku, perfazendo uma área de 377 313 km2. 
b) As planícies perfazem 15% do território, aparecendo principalmente ao norte, na Ilha de 
Hokkaido, junto ao litoral, enquanto o relevo predominante é o montanhoso, onde aparecem 
dezenas de vulcões. 
c) O clima sofre grande influência da latitude (zona temperada do norte), da maritimidade, além 
das correntes marítimas Oya Shivo ou Curilas ao norte e Kuro Shivo ou Japão ao sul, com 
influências quentes e frias, respectivamente. 
d) Os rios são pouco extensos, e o Rio Ishikari em Hokkaido ultrapassa 400 km. Por outro lado, 
apresentam grande potencial hidráulico, mesmo não apresentando grande volume de água, por 
causa dos grandes desníveis. 
e) As florestas cobrem mais de 50% do território japonês, além dos prados nas encostas 
montanhosas e algumas zonas pantanosas. 
 
3- 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. 
 
4- Os terremotos de grande magnitude e intensidade ocorrem principalmente em locais onde 
há o encontro de diferentes placas tectônicas.  
 
Essas áreas são denominadas: 
 
a) Zonas de divergência 
b) Epicentro 
c) Deriva continental 
d) Zonas de convergência 
e) Escala Richter 
 
5- Dos países sul-americanos os que têm maiores possibilidades de serem atingidos por 
terremotos de grande magnitude e intensidade são: 
 
a) Chile e Peru 
b) Uruguai e Paraguai 
c) Brasil e Bolívia 
d) Argentina e Paraguai 
e) Chile e Haiti 
 
6- O tsunami que matou, em dezembro de 2004, muitos milhares de habitantes de países 
banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido quando, no final de maio de 2006, 
um forte tremor de terras na ilha de Java (Indonésia) fez novas vítimas, que chegam a cerca de 
5 mil mortos. 
 
Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos: 
 
A) estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas, predominantes na região. 
B) representam ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. 
C) resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. 
D) demonstram que os epicentros, locais de formação dos tremores, estão concentrados no 
hemisfério Sul. 
E) têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. 
 
 
7- Tsunamis são efeitos do maremoto, constituindo ondas gigantes que podem atingir até 30 
metros de altura. Uma onda normal possui comprimento de onda (distância entre duas cristas) 
próximo a 100 metros.  
 
Para ser considerada um tsunami, a onda deve ter: 
 
a) comprimento de onda entre 50 metros e 70 metros. 
b) comprimento de onda entre 100 metros e 200 metros. 
c) comprimento de onda próximo a 100 metros, visto que o que diferencia uma onda de um 
tsunami não é seu comprimento, mas sua intensidade. 
d) comprimento de onda de até 100 quilômetros. 



 
8- Os movimentos da placa nipônica em áreas de  colisão  explicam  a  formação  geológica  
do território japonês.  
Assinale a opção que NÃO se relaciona a essa estrutura geológica.  
 
a)  O  território  japonês  está  sujeito  a  intensas  ações endógenas, como vulcanismo e 
tectonismo.  
b) As características geológicas geram dificuldades para o Japão  suprir  suas  necessidades  
de  recursos  minerais próprios.  
c)  O  território  descontínuo  do  arquipélago  é  dominado por um conjunto de terras altas 
d)   As   formas   de   relevo   desfavorecem   o   potencial hidráulico para produção de energia. 
 
 
 
 
 


