
 

 

1 – Localizado no extremo leste da Ásia, o Japão é um pais formado por um arquipélago situado ao longo da 

costa nordeste da Ásia. Por que a localização do Japão faz com que este país seja um dos que mais acidentes 

naturais de escala nacional? Cite exemplos destes acidentes que assolam o Japão. (1,0) 

 

2 – Muito já discutimos sobre a importância da Continentalidade e da Maritimidade no clima mundial. Qual a 

importância destes dois fenômenos para o Japão? (1,0) 

 

3 – Ainda com relação aos diversos acidentes naturais ao qual o Japão está exposto, estes mesmos acidentes 

acabam trazendo aspectos favoráveis a economia e ao meio ambiente nipônico. Cite e explique dois destes 

aspectos favoráveis. (1,0) 

 

4 – Ao longo do estudo da geografia, vemos a formação das rochas, do relevo mundial e da distribuição dos 

continentes. Para entendermos melhor estes assuntos, temos que passar, obrigatoriamente, por uma das teorias 

mais discutidas na geografia e na geologia; a teoria da tectônica de placas. No que consiste esta teoria? Qual a 

relação desta teoria com eventos como maremotos e o surgimento de tsunamis? (1,0) 

 

5 – O Japão, constantemente, encontra-se na lista dos países de melhores índices de qualidade de vida, e de 

expectativa de vida. Como este mesmo país pode apresentar problemas de crescimento populacional? Explique 

(1,0) 

 

6 - O Japão teria tudo para ser apenas mais um arquipélago do oceano Pacífico, compondo um arco 

montanhoso e vulcânico, não fossem alguns traços que lhe conferem uma individualização em seu contexto 

socioespacial. 

  

O texto sugere que há características ESPECÍFICAS na geografia do Japão. Dentre essas características, 

destaca-se a: (1,0) 

a) condição de maior potência financeira e tecnológica asiática. 

b) instabilidade geológica marcada por vulcanismos e terremotos. 

c) elevada densidade demográfica ao longo das planícies costeiras. 

d) dieta nacional incorporando um expressivo consumo de arroz. 

e) adversidade climática provocada pelo regime monçônico. 

 

7 - "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 (...)" 



 

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: (1,0) 

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." 

 

8 – Explique, de forma resumida porém clara, o que é o regime das monções. (1,0) 

 

 


