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Ciências Humanas e suas Tecnologias 

3º  2ª 10 pts   09 19  A

B 

Querido aluno. 

Ao estudar o conteúdo de Filosofia, lembre-se que o importante é entender todo o 

processo ocorrido. Os exercícios feitos são para reforçar a matéria e aprofundar as 

relações feitas em sala de aula. Nossos esquemas são formas de relembrar a 

matéria e tentarmos extrapolar o conteúdo do módulo. 

Não se esqueça que durante as atividades é importante para a compreensão da 

matéria ter concentração. Por tanto, muita atenção. 

Objetivos: 

 

1- Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 

2- Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais 

ao longo da história. 

3- Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. 

4- Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 

 

Conteúdos: 

 Filosofia contemporânea: Hannah Arendt 

 Totalitarismo 
 
 

Não serão aceitos trabalhos feitos em folha de caderno. Caso aconteça, o 

trabalho será zerado.  

O aluno deverá fazer todas as atividades em folha de papel oficio A4. Além de 

conter capa e contra capa de acordo com as regras da ABNT. 

As atividades são manuscritas. Permitido, apenas a capa e contra capa 

digitalizada. 



DATA DE ENTREGA: No dia da Prova 

 

 

ATIVIDADES:  

 Leitura do texto: HANNAH ARENDT E O TOTALITARISMO: O CONCEITO E OS 

MORTOS disponível em file:///C:/Users/aluno/Downloads/3885-373-6422-1-10-

20180605.pdf     

ATENÇÃO: O link será disponibilizado no e-mail da turma a partir do dia 27/08/2019 

 Leitura do cáp. 20 – Política: para quê? (LIVRO BOX) 

 Leitura do cáp. 21 – Política: para quê? (LIVRO ÚNICO) 

 

Atividade: Análise argumentativa do texto: Hannah Arendt e o totalitarismo: o conceito 

e os mortos – Mínimo de 3 páginas (7,0) 

 LIVRO BOX - Pág. 288 (para refletir), pág. 292 (nº 4,5,6,7 e 8) 3,0 - Todas as 

questões devem ser argumentadas com no mínimo 5 linhas. Resposta igual ao do 

colega anulará as questões. 

 LIVRO ÚNICO - Pág. 271 (para refletir), pág. 274 (nº 4,5,6,7 e 8) 3,0 - Todas as 

questões devem ser argumentadas com no mínimo 5 linhas. Resposta igual ao do 

colega anulará as questões.  
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