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01  a) As placas tectônicas que abrangem o território japonês 
são a Euro-Asiática, a Norte-Americana, a do Pací� co e 
a das Filipinas. A Placa Norte-Americana movimenta-
-se no sentido sudoeste, a Placa do Pací� co e a Placa 
das Filipinas movimentam-se para o oeste, enquanto a 
Placa Euro-Asiática, para o sentido leste. 

b) O movimento das placas propicia o choque entre elas, 
principalmente entre as placas das Filipinas e a Euro-
-Asiática. Como consequência, há atividades sísmica 
e vulcânica intensas, além da formação de cadeias de 
montanhas.

Leitura complementar

01  Esse tipo de plantio pode minimizar o problema de 
escassez de espaço do Japão; como o território é muito 
pequeno, há di� culdade em produzir alimentos su� cientes 
para seu contingente populacional.

02  O cultivo iniciou em 2003, em meio à crise. Após esse 
período, o plantio no interior de construções tem avan-
çado no país. Na última década, foram criadas 50 fábricas 
agrícolas no Japão, todas com possibilidade de produzir o 
ano inteiro.

Conexão Brasil 

01  Resposta pessoal. 

02  Esses dois processos (envelhecimento e queda na taxa de 
natalidade) proporcionam a redução da população eco-
nomicamente ativa japonesa. Com isso, a busca por mão 
de obra imigrante passa a ser uma necessidade do país, 
abrindo oportunidade para os brasileiros que desejam 
viver no Japão.

03  Resposta pessoal. Espera-se que os alunos citem a culinária, 
as artes marciais, as vestimentas e a literatura como alguns 
dos traços da cultura japonesa encontrados no Brasil.

Capítulo 11

Japão: tradição tecnológica
TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS 

01  O Japão localiza-se em uma região de encontro de placas 
tectônicas conhecida como Cinturão ou Círculo de Fogo do 
Pací� co, uma área de intensa atividade vulcânica e instabili-
dade sísmica. Em virtude disso, são frequentes registros de 
terremotos (com várias intensidades) e maremotos (tsunamis).

02  A população japonesa concentra-se nas áreas litorâneas 
de planície, devido à facilidade em obter produtos para o 
consumo e também por causa do maior desenvolvimento 
econômico dessa região.

03  É possível citar como fatores que auxiliaram o desenvol-
vimento japonês no Pós-Guerra: o apoio � nanceiro dos 
Estados Unidos, a criação dos zaibatsus (conglomerados 
industriais familiares), a diminuição com gastos militares, 
a existência de mão de obra capacitada e disciplinada e o 
investimento em tecnologia.

04  Os principais setores que foram bene� ciados pela revo-
lução tecnológica promovida, também, pelo Japão, são: 
informática, robótica, telecomunicações, química � na e 
biotecnologia.

05  Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos con-
cederam empréstimos visando à reconstrução das indús-
trias japonesas. Com isso, os japoneses passaram a investir 
e a utilizar tecnologias cada vez mais avançadas, baixando, 
assim, o custo de produção e melhorando, portanto, a 
produtividade de suas fábricas.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  a) O território japonês está situado em uma região de 
encontro de quatro placas tectônicas, formando uma 
área de grande instabilidade tectônica, com ocorrência 
de vulcanismo, terremotos e maremotos.

 b) Uma consequência possível dos maremotos no Japão 
é a inundação de regiões litorâneas, o que pode gerar 
desabrigados e mortos, dependendo da intensidade 
do fenômeno.

02  V, V, V, F

 O Japão sofre com tremores frequentes porque está 
situado no Círculo de Fogo do Pací� co, e não do Atlântico 
Norte.
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09  C

 As indústrias de alta tecnologia não necessitam de maté-
rias-primas importadas, como as tradicionais indústrias 
japonesas. Por isso há a estratégia de interiorização, para 
aproveitar de forma mais intensa os espaços no país.

10  C

 Com a atração do capital estrangeiro para o Japão, a gera-
ção de empregos no país se intensi� cou, criando um novo 
mercado consumidor mundial. Os monopólios, chamados 
zaibatsus, cresceram em conjunto com o desenvolvimento 
econômico. No Japão, a agricultura não é muito desen-
volvida devido à escassez de áreas cultiváveis. Os gastos 
militares diminuíram após a Segunda Guerra Mundial.

MERGULHANDO FUNDO

01  São problemas enfrentados pela redução populacional do 
Japão: a necessidade de mão de obra; a elevação nos gas-
tos públicos, principalmente com a saúde da população 
idosa; e a elevação de tarifas de impostos para sustentar a 
estrutura da nação.

02  O mercado pode reagir de maneira positiva adaptando-se 
ao tipo de consumo dos idosos, que geralmente são caros, 
como vestuário, alimentação, lazer, saúde, entre outros.

03  O aluno deve encontrar, na pirâmide brasileira, um grá-
� co com a base se estreitando, em decorrência da redu-
ção da taxa de natalidade, e o topo se alargando, devido 
ao aumento da expectativa de vida do país. Como con-
sequência, há uma considerável quantidade de pessoas 
adultas (parte central do grá� co).

04  Entre as semelhanças, o aluno encontrará o processo de 
envelhecimento da população. A diferença é observada na 
proporção maior de idosos no Japão em relação ao Brasil.

03  V, V, F, V

 As relações não ocorreram de maneira igualitária e pací-
� ca, pois o Japão possui con� itos com alguns de seus 
países vizinhos (China, por exemplo). A industrialização 
japonesa foi impulsionada pelos investimentos dos Esta-
dos Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, 
o Japão possui território pouco extenso, não propiciando 
a extração de grandes recursos naturais.

04  D

 Parte da economia japonesa está relacionada ao desen-
volvimento e à consolidação de imensos conglomerados 
empresariais controlados por famílias, com destaque 
para algumas empresas mundialmente conhecidas, como 
Toyota e Mitsubishi.

05  B

 Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou a se apro-
ximar dos Estados Unidos, recebendo diversos tipos de 
investimentos para desenvolver sua indústria de bens de con-
sumo, já que possuía mão de obra barata e disciplinada. O 
Japão possui pouca extensão territorial, não tendo explora-
ção mineral su� ciente para abastecimento de suas indústrias.

06  F, V, F, V, F

 O Japão não dispõe de grandes reservas de matéria-prima 
em seu território, em virtude de sua pequena extensão ter-
ritorial. O processo de industrialização no mundo todo é 
traumático quanto ao uso indevido dos recursos e à agres-
são à natureza, no Japão, o processo não foi diferente. O 
“modelo japonês” não conseguiu manter a competitivi-
dade industrial, pois demonstrou sinais de esgotamento 
no � nal da década de 1990, principalmente por causa do 
avanço tecnológico de outras potências mundiais e da 
ascensão de países como a China e os Tigres Asiáticos.

07  B

 As mudanças trazidas pela Era Meiji foram o � m da estru-
tura feudal, a obrigatoriedade do ensino primário e do 
serviço militar, o fortalecimento das Forças Armadas, a 
aprovação de uma Assembleia Constituinte, a eliminação 
das castas dos samurais e a adoção de uma visão expan-
sionista. Nesse período, foram fortalecidas as indústrias de 
base e surgiram os zaibatsus, monopólios nipônicos domi-
nados por famílias tradicionais.

08  E

 Para os defensores da energia nuclear, a vantagem desse 
tipo de energia, perante as fontes tradicionais, decorre da 
não emissão dos gases do efeito estufa, contribuindo, dessa 
forma, para a redução do processo do aquecimento global. 
Entretanto, esta fonte de energia produz resíduos radioati-
vos e, por isso, necessita de um lugar apropriado para seu 
armazenamento. Além disso, é uma energia de alto custo, 
em comparação às demais fontes, e com alto risco de con-
taminação do meio ambiente no qual está inserida.


