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ALUNO(A): ...........................................................................  Nº ......  DATA: 23/03/2012 
1º TRIIMESTRE   –   ANO: 9º         TURMA: ..... 
DISCIPLINA: HISTÓIRA TEMA: Introdução ao século XX e Primeira Guerra Mundial 
PROFESSOR: JOAO PAULO 
   
1) O Calendário Ocidental tem como início qual fato histórico? (0,4) 
O nascimento de Jesus marca o início da Era Cristã. 
 
2) A principal medida de tempo utilizada pelos historiadores para periodizar a história recente é o 
século. A qual século pertence os anos a seguir: (0,2) 
476:  V     1453: XV   1789: XVIII 1500: XVI    2012: XX 
 

3) Por que se dá ao período anterior a primeira Guerra Mundial (1870 a 1914) o nome de Belle 
Époque? (0,4) Por ser um período em que houve relativa paz na Europa e pela euforia dos avanços 
tecnológicos. 
 
4) “Autorretrato” (1907), de Pablo Picasso, pintor espanhol considerado o  
fundador do movimento Artísitico conhecido como: (0,2) 
(a)  Abstracionismo 
(X) cubismo 
(c)  impressionismo 
(d) romantismo 
(e) iluminismo 
 
5) Destas invenões abaixo, qual não é do perído da Belle Époque: (0,2) 
(a)  avião 
(b) radio 
(c)  cinema 
(X) computador 
(e) cinema 
 
6) Para Eric Hobbsbawn, quais fatos teriam marcado o início e o fim do Século XX? (0,5) 
Primeira Guerra Mundial (1914) e Queda da União Soviética (1991) 
 
7) Para Hobbsbawn, quais seriam as mais marcantes características do Século XX? (0,2) 
(a)  Lutas sociais e o patriarcado 
(b)  Comunismo e as guerra 
(X)  Guerras e lutas sociais 
(d) Igualdade social e períodos longos de paz 
(e) guerrilha urbana e conflitos de gênero 
 

8) Sobre a Revolta de Canudos, assinale a alternativa INCORRETA.  (0,3) 
 A) O seu principal líder foi Antônio Conselheiro. 
 B) Os sertanejos de Canudos lutavam contra a injustiça e a miséria persistente na região. 
 C) Caracterizou-se como um movimento de caráter messiânico. 
 D) A Guerra de Canudos foi tema do livro “Os Sertões”, do escritor Euclides da Cunha. 
 X) Os revoltosos de Canudos receberam apoio incondicional dos coronéis da região. 
 

9) Qual é o objetivo das Alianças Militares formadas no contexto da “Paz Armada”? (0,3) 
a) garantir mercados consumidores e fornecedores de matéria prima. 
X) era garantir maior poder bélico e político, para contra atacar países rivais e também para 
defender países aliados. 
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c) exercitar o poder político e econômico na África e Ásia. 
d) apaziguar os atritos entre os países europeus através de uma arbitragem imparcial e justa.  
e) criar uma série de determinações, visando enfraquecer o poder das potencias imperialista na Europa. 
 

10) A imagem ao lado retrata o evento considerado o estopim 
da Primeira Guerra Mundial. Qual foi este evento? (0,4) 
 
Assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando e sua 
esposa em Sarajevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Observe a foto destes soldados britânicos. Esta 
imagem retrata qual fase da Primeira Guerra Mundial?(0,4) 

 

Guerra de Trincheiras. 

 

 

12) Faça a leitura do seguinte texto: (0,3) 

“Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único 
responsável pela guerra e todas as suas consequências (...)” HOBSBAWM, Eric J., Era dos extremos: o 
breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 Qual foi o principal tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial, que pos fim à guerra? 

(a)  Tratado de París 
(X)  Tratado de Versalhes 
(c)  Paz de Wilson 
(d) Acordo Internacional de Paz 
(e) Paz de Wilson 
 

13) Faziam parte dos Blocos de países que rivalizaram durante a Primeira Guerra: (0,6) 

 

Tríplice Entente: Inglaterra – França - Rússia 

 

  Tríplice Aliança: Alemanha – Império Austro-húngaro - Itália  

 

 

 

 

    “Para os que estudaram, boa prova!” 


