
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de julho de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 9º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                   ATIVIDADES 

Correção da apostila de filosofia  
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9) x na segunda alternativa 

10) x na última alternativa 
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1) O primeiro ministro japonês Naoto Ka, em 9 de agosto, uma homenagem os 

mortos de Nagasaki. 

2) Ele posiciona-se contra o armamento nuclear. 

3) Ele relatou que aprendeu que o Dr Einstein esteve pessoalmente envolvido no 

desenvolvimento das bombas atômicas. 

5) O monumento é uma construção no Parque de Paz de Nagasaki em homenagem 

aos mortos pela bomba em 45. 
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1. Porque é o relato do extermínio de uma parcela da população cearense 

2. Períodos de grande seca no Sertão, em 1877, 1915 e 1932. 

3. Eram chamados de gente imunda. 

4. Construíram campos de concentração, isto é, locais em que os retirantes tinham 

de permanecer para chegar à cidade de fortaleza. 

5. Para evitar essas situações, é preciso construir uma sociedade mais igualitária e 

justa. 
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1. 1,3,5,2,4,8,10,6,9. 

2. A Itália entrou no bloco do Eixo. 

3. a) República de Weimar foi que governo que assumiu o poder na Alemanha 

após a revolução de 1918. 

b. República de Vichy foi o governo imposto pelos nazistas no sul da França. 

 

 

Página 216 

4. Polônia 

5. Os blocos eram os aliados e o Eixo, 

6. Porque os japoneses atacaram a base de Pearl Harbor. 

7. É possível destacar as grandes dimensões do território, o Exército Vermelho e a 

tática de terra arrasada. 



8. Manter a paz e fortalecer os laços econômicos, políticos e sociais. 

9. Irlanda, Portugal e Suécia. 

10. Divisão do país e da sua capital em quatro zonas. 
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1. extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial 

ou religioso. 

2. Antissemitismo é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra semitas 

baseada em ódio contra seu histórico étnico, cultural e/ou religioso. 

 


