
 

 

 

 

 

 

 

01-(SANTA CASA) “Com uma estratégia adequada a um país de desenvolvimento industrial mais recente, passou de 
importador a exportador de muitas tecnologias aperfeiçoadas, conseguindo deslocar, inclusive, os fornecedores mais 
tradicionais no mercado mundial”. 
 

 Entre as alternativas abaixo. É mais provável que o texto faça referência explícita: 
a) ao Canadá 
b) ao Brasil 
c) ao Japão 
d) à Alemanha 
e) ao México 
 
02-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 Coréia 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. 
 
03-Sobre as questões demográficas(populacionais)o Japão, é correto afirmar: 
 
a-(  ) Em função dos impactos da Segunda Guerra Mundial, o Japão é um dos países do mundo com menor número 
de idosos. 
b-(  ) O desequilíbrio entre o envelhecimento da população e as baixas taxas de fertilidade tem causado sérios 

problemas na balança de pagamento do sistema previdenciário do país. 
c-(  ) Apesar de possuir uma população significativamente alfabetizada, o Japão não figura entre as nações do mundo 
com elevado IDH. 
d-(  ) A queda no crescimento populacional japonês é responsável pela baixa densidade demográfica apresentada nas 
principais cidades do país nos dias atuais. 
 
04-(FUVEST) Considere o relevo do Japão e mencione seus reflexos nas atividades agrárias do país. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
05-Considere o texto abaixo para responder à questão. 
 
“Embora apresente um espaço reduzido e um território com um certo risco sísmico, o Japão conseguiu em 40 anos 

criar um ‘modelo de desenvolvimento’ e tornar-se uma das grandes potências industriais e financeiras mundiais.” 
 

 Explique as causas do risco sísmico a que o texto se refere. 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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