CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
DEPARTAMENTO DE ENSINO

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA
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. Ensino Fundamental II 9ºano 1º bim./2022

Data: ____ / ___ / 2022.
Valor: 4,0 pontos.
Nota:__________.

ATENÇÃO!
Utilize somente caneta de tinta AZUL ou PRETA.
Preencha seu nome, data, série e turma com LETRA DE FORMA.
Em todas as questões existe apenas um único item correto, portanto, assinale uma ÚNICA RESPOSTA.
PREENCHA TOTALMENTE o círculo com caneta de tinta azul ou preta, conforme a modelo acima.
Questões respondidas a lápis, rasuradas, com dupla marcação ou mal assinaladas serão anuladas.
Quanto às questões objetivas, assinale SOMENTE as de 01 a 15, as demais são de uso exclusivo do professor.

16. Com o fim da guerra ocorreu também o
desmembramento parcial ou total dos Impérios
Alemão, Austro-húngaro, Russo e Turco
Otomano, o que provocou uma reorganização no
mapa europeu fazendo surgir novos países tais
como: Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria,
Hungria, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia,
17. É a ideologia do Socialismo e ela pretende
construir uma sociedade mais justa, igualitária,
sem classes sociais, acabando com as diferenças
econômicas e sociais entre os indivíduos e teve
em Karl Marx, um filósofo alemão do Séc. XIX, seu
principal ideólogo.
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É permitida a reprodução para fins didáticos, desde que informada a fonte.
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Nota:__________.

ATENÇÃO!
Utilize somente caneta de tinta AZUL ou PRETA.
Preencha seu nome, data, série e turma com LETRA DE FORMA.
Em todas as questões existe apenas um único item correto, portanto, assinale uma ÚNICA RESPOSTA.
PREENCHA TOTALMENTE o círculo com caneta de tinta azul ou preta, conforme a modelo acima.
Questões respondidas a lápis, rasuradas, com dupla marcação ou mal assinaladas serão anuladas.
Quanto às questões objetivas, assinale SOMENTE as de 01 a 15, as demais são de uso exclusivo do professor.

16. Com o fim da guerra ocorreu também o
desmembramento parcial ou total dos Impérios
Alemão, Austro-húngaro, Russo e Turco Otomano,
o que provocou uma reorganização no mapa
europeu fazendo surgir novos países tais como:
Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria,
Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia.

17. É a ideologia do Socialismo e ela pretende
construir uma sociedade mais justa, igualitária, sem
classes sociais, acabando com as diferenças
econômicas e sociais entre os indivíduos e teve em
Karl Marx, um filósofo alemão do Séc. XIX, seu
principal ideólogo.
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