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01 - (FATEC SP/1999)     
"Nós afirmamos o direito de todos os povos coloniais 
seguirem seu próprio destino. É preciso que todas as 
colônias sejam libertadas da dominação imperialista 
estrangeira, quer seja ela política ou económica. Os 
povos colonizados devem ter o direito de eleger seus 
próprios governantes, sem restrições vindas de 
potências estrangeiras. Afirmamos aos povos 
colonizados que eles devem lutar para alcançar seus 
objetivos por todos os meios à sua disposiçã o." 

(Declaração do V Congresso Pan-Africano, março de 1945 , 
Manchester)  

De acordo com o texto é possível concluir:  
a) prega-se como instrumento de libertação anti-

colonial a luta em termos morais e diplomáticos 
apenas, sem o uso da violência.  

b) trata-se de uma condenação ao Colonialismo, 
porém apenas nos seus aspectos políticos 
contrários à autonomia colonial.  

c) a questão colonial revela-se em sua plenitude após 
a Segunda Guerra Mundial, abrindo o caminho para 
a Descolonização.  

d) o Congresso acima citado representou apenas uma 
forma de chamar a atenção mundial para as 
reivindicações dos colonizados, com o objetivo de 
que fossem feitas reformas na administração 
colonial.  

e) dá-se ênfase especial à dominação económica, 
deixando para segundo plano a questão do auto-
governo.  

 
02 - (FUVEST SP/1998)      

Qual a relação entre a Primeira Guerra Mundial e os 
acontecimentos políticos que ocorreram na Rússia entre 
fevereiro e outubro de 1917? 

 
03 - (Mackenzie SP/2000)      

Segundo o historiador Eric J. Hobsbawn, a discussão 
sobre a gênese da Primeira Guerra Mundial tem sido 
ininterrupta desde agosto de 1914. A questão 
permaneceu viva porque o problema das origens das 
guerras mundiais infelizmente tem se recusado a 
desaparecer desde 1914. De fato, em nenhum outro 
ponto a vinculação entre as preocupações passadas e 
presentes é mais evidente que na história da Era dos 
Impérios.  
Assinale a alternativa que apresenta as causas da I 
Guerra Mundial.  
a) O imperialismo, o rompimento do equilíbrio 

europeu, o nacionalismo, a política das alianças, as 
questões balcânicas, o incidente de Sarajevo. 

b) A ascensão militar dos EUA, o fascismo, o 
desemprego, a partilha da África, o neocolonialismo 
e o desmembramento da Tchecoslováquia. 

c) O Anschluss, a Política de apaziguamento, a crise da 
Etiópia, a formação do Eixo, a Conferência de 
Versalhes. 

d) O fim dos Impérios Otomano e Áustro-Húngaro, a 
formação da Tríplice Entente, o Plano Schlieffen, o 
assassinato do Arquiduque Ferdinando. 

e) A crise do Marrocos, o Pan-eslavismo russo, a 
ascensão de Lênin, a partilha da África e da Ásia, e 
o surgimento da Liga das Nações.  

 
04 - (PUCCamp SP/1994)      

A Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a Europa 
em população e importância econômica: 
a) Acarretou a criação da Liga Pan Germânica 

encarregada de efetivar o Anschluss. 
b) Contribuiu para a concretização do Pacto 

Germânico-Soviético de não agressão, firmado 
entre Guilherme II e Nicolaru II. 

c) Contribuiu para a formação, dentro da Sérvia, de 
sociedade secretas, tais como a Mão Negra fundada 
em 1921. 

d) Contribuiu para a criação de um clima favorável 
para a aceitação dos princípios do socialismo 
utópico. 

e) Acarretou a difusão das idéias que apontavam as 
contradições do liberalismo. 

 
05 - (UEM PR/2000)      

As disputas imperialistas e as tensões associadas aos 
conflitos nacionalistas foram fatores importantes na 
emergência da I Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 
1918.  
Sobre esse tema, assinale o que for correto. 
01. Essa guerra caracterizou-se pela extrema violência 

dos combates, provocando milhões de mortes, 
tanto entre militares combatentes, quanto entre a 
população civil. 

02. A guerra de trincheiras foi intensamente utilizada 
durante esse conflito bélico. 

04. Os EUA, em decorrência de sua política isolacionista 
e de sua conseqüente recusa em se envolver nas 
questões européias, mantiveram-se fora desse 
conflito de proporções mundiais, atuando apenas 
como árbitro nas negociações ocorridas ao final da 
guerra. 

08. A Rússia participou dessa guerra, combatendo ao 
lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. 

16. Os efeitos da guerra intensificaram os conflitos 
sociais na Rússia, contribuindo para a derrubada do 
Czar Nicolau II, ocorrida no início de 1917, e para a 
eclosão da Revolução Bolchevique, em outubro do 
mesmo ano. 

 
06 - (UFTM MG/2002)      

O Neocolonialismo relaciona-se com a eclosão da 
Primeira Guerra Mundial porque: 
a) a disputa por colônias entre as potências européias 

acirrou as rivalidades já existentes. 
b) a partilha afro-asiática satisfez as potências 

surgidas com as unificações italiana e alemã. 
c) o imperialismo norte-americano foi eliminado no 

Pacífico, desenvolvendo o Japão. 
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d) o desmembramento do Império Austro-Húngaro 
fez surgir novos países rivais entre si. 

e) a busca por matérias-primas e especiarias 
consolidou o capitalismo comercial europeu. 

 
07 - (FURG RS/2000)      

Todos os fatores políticos destacados abaixo estão 
relacionados com a eclosão da I Guerra Mundial, 
EXCETO: 
a) o conflito entre grandes potências frente às 

pretensões autonomistas de pequenos países. 
b) a pressão das minorias nacionais, oprimidas pelos 

grandes impérios. 
c) a estruturação da Sociedade das Nações, 

decorrente da rivalidade e hostilidade que envolvia 
a Europa. 

d) a crise internacional decorrente do assassinato do 
arquiduque Francisco Ferdinando. 

e) a ruptura do equilíbrio europeu devido ao 
surgimento da Alemanha como potência mundial. 

 
08 - (PUC RS/2000)      

O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, considerou 
a Alemanha responsável pela Primeira Guerra Mundial. 
Nessa ocasião, a imprensa alemã taxou o Tratado de 
injusto e chamou-o de " Diktat".  
Entre os fatos abaixo, o único que não corresponde às 
cláusulas impostas à Alemanha pelo referido Tratado 
foi: 
a) a perda de 13% do território que a Alemanha 

possuía na Europa antes da guerra, bem como as 
colônias ultramarinas. 

b) o imediato pagamento aos aliados, em dinheiro ou 
em produto, de indenização pelos danos causados 
pela guerra. 

c) a redução do exército alemão para 100 mil homens 
voluntários, bem como restrições para esse 
exército possuir armas ofensivas como tanques, 
aviões e submarinos. 

d) o reconhecimento da independência da Áustria e 
de todos os territórios que, em 1º de agosto de 
1914, faziam parte do antigo Império Russo. 

e) a divisão do território alemão, em quatro partes, 
entre os aliados, ficando a URSS com a parte 
oriental, e Grã-Bretanha, Estados Unidos e França 
com o lado ocidental. 

 
09 - (PUC RS/2000)      

Dentre os fatores desencadeadores da Primeira Guerra 
Mundial, NÃO se pode citar: 
a) o colapso da diplomacia de Bismarck, baseada em 

acordos internacionais que visavam à manutenção 
do equilíbrio europeu, e sua substituição por uma 
política de poder mundial, adotada pela Alemanha 
guilhermina. 

b) a competição industrial, comercial e naval entre a 
Alemanha, país então recém chegado à corrida 
neocolonialista, e a Inglaterra, então a maior 
potência econômica mundial. 

c) o desejo da monarquia dual Austro-Húngara de 
reunir os eslavos da Península Balcânica numa 
monarquia triádica, visando à estabilidade de uma 
área ameaçada pelo expansionismo russo e pelo 
nacionalismo sérvio. 

d) os sistemas de alianças antagônicos e 
potencialmente conflitantes: de um lado, a Tríplice 
Entente e, de outro, os Impérios Centrais. 

e) a desestabilização do status quo europeu 
provocada pelos Estados Unidos e França, visando 
a despertar os sentimentos nacionalistas das 
inúmeras nacionalidades submetidas ao jugo dos 
velhos impérios. 

 
10 - (UFJF MG/1998)     

A expansão imperialista e a corrida neocolonialista por 
novos mercados gerou tensões que levariam ao 
primeiro grande confronto entre as nações 
industrializadas da Europa.  
Sobre a I Guerra Mundial (1914-1918) assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) a I Guerra Mundial foi responsável pela união dos 

interesses alemães e ingleses em torno dos 
melhores mercados africanos; 

b) as origens da I Guerra Mundial vinculam-se à 
expansão dos regimes totalitários na Alemanha e 
Itália; 

c) o fato de a Rússia não se ter envolvido na I Guerra 
Mundial foi fundamental para a eclosão da 
Revolução Socialista de 1917; 

d) o término da I Guerra Mundial assinalou o fim das 
instabilidades políticas entre os países europeus e 
consolidou definitivamente a hegemonia da 
Inglaterra e da França; 

e) a I Guerra Mundial refletiu na economia brasileira, 
incentivando o crescimento industrial via "política 
de substituição de importações". 

 
11 - (UFJF MG/2000)      

Ao estudarmos a Primeira e a Segunda Guerras 
Mundiais, notamos a existência de um traço de 
continuidade ligando-as. No entanto, há algumas 
particularidades que as diferenciam.  
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a 
alternativa CORRETA: 
I - Na Segunda Guerra, a efervescência ideológica foi 

mais marcante que na Primeira. Durante aquele 
conflito, verifica-se uma clara divergência entre a 
democracia e o totalitarismo nazi-fascista e, ao final 
do mesmo, é marcante a rivalidade entre 
Capitalismo e Comunismo. 

II - Fatores de natureza basicamente econômica, como 
a busca imperialista por mercados, são mais 
pertinentes para explicar as origens da Primeira 
Guerra do que as origens da Segunda. 

III - Ao término de ambas as Guerras, foram criados 
organismos internacionais para preservação da paz. 
No entanto, a Liga das Nações revelou-se bem mais 
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eficaz que a Organização das Nações Unidas no 
sentido de promover a paz mundial. 

a) apenas as afirmativas I e a II estão corretas; 
b) apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
c) apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
d) todas as afirmativas  estão corretas. 

 
12 - (UFMG/2002)      

Leia estes trechos de depoimentos de ex-combatentes 
da Primeira Grande Guerra: 

 
Uma certa ferocidade surge dentro de você, uma 
absoluta indiferença para com tudo o que existe no 
mundo, exceto o seu dever de lutar. Você está comendo 
uma crosta de pão, e um homem é atingido e morto na 
trincheira perto de você. Você olha calmamente para 
ele por um momento e continua a comer o seu pão. Por 
que não? 
Aqui desapareceu para sempre o cavalheirismo. Como 
todos os sentimentos nobres e pessoais, ele teve de 
ceder o lugar ao novo ritmo da batalha e ao poder da 
máquina. Aqui a nova Europa se revelou pela primeira 
vez no combate. 
Citados por EKSTEINS, Modris. A sagração da primavera. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
Com base na leitura desses trechos, é CORRETO afirmar 
que o impacto dessa guerra: 
a) acelerou o processo de libertação das colônias afro-

asiáticas, que se tornaram Estados independentes a 
partir de então. 

b) deu origem a um influente movimento contra as 
guerras, que criou uma ordem internacional 
pacífica. 

c) levou ao fortalecimento e consolidação dos regimes 
liberais já existentes, além de contribuir para o 
surgimento de novas democracias. 

d) provocou uma crise nos valores dominantes até 
então, gerando descrédito em relação ao 
humanismo e ao racionalismo. 

 
13 - (UFMS/1998)      

Sobre a Primeira Grande Guerra Mundial pode(m) ser 
mencionado(s) o(s) seguinte(s) episódio(s): 
01. Uma concorrência acirrada entre as principais 

potências capitalistas, a partir de fins do século XIX 
e os primeiros anos do século XX, resultou no que 
os historiadores denominaram choque de 
imperialismos. 

02. Em decorrência do esgotamento da diplomacia nas 
relações internacionais, as potências capitalistas 
optaram por uma derradeira tentativa de evitar a 
guerra, reunindo-se num Congresso de Nações e 
criando a ONU (Organização das Nações Unidas). 

04. O estopim da Primeira Grande Guerra foi o 
assassinato em Sarajevo (capital da Sérvia), em 28 de 

junho de 1914, do Arquiduque Francisco Frederico, 
herdeiro do trono da Prússia. 

08. Durante a guerra de 1914-1918 foram introduzidas 
nos campos de batalha novas armas e novas táticas 

de combate, como as armas de grosso calibre, o uso 
de gás venenoso, as metralhadoras automáticas, as 
trincheiras e as bombas de hidrogênio lançadas 
sobre Hiroshima e Nagasaki. 

16. Os norte-americanos participaram da Primeira 
Grande Guerra em seus dois últimos anos, quando 
o então presidente George Bush declarou guerra 
formal à Alemanha e ao Japão. 

32. O balanço da Primeira Grande Guerra foi bastante 
negativo: houve aproximadamente nove milhões 
de mortos, sem contar com os sofrimentos 
causados pela crise na população civil, com 
epidemias, carestias e fome. Além disso, ficaram 
arrasados os campos, as cidades e as indústrias de 
boa parte da Europa, impondo mais sacrifícios para 
a recuperação das economias dos países 
beligerantes. 

 
14 - (CESJF MG/2001)      

Analisada sob diversos aspectos a Primeira Grande 
Guerra Mundial (1914-1918) foi uma guerra sem 
precedentes na história.  
A respeito de tal guerra podemos afirmar que: 
a) A rivalidade comercial e industrial entre a 

Alemanha e a Inglaterra não pode ser usada como 
um dos fatores explicativos para o início da guerra 
em 1914. 

b) A política de alianças representada pela Tríplice 
Aliança e Tríplice Entente, constituiu-se como um 
dos fatores explicativos para a eclosão da Primeira 
Grande Guerra Mundial. 

c) A condenação da “corrida armamentista” pelos 
países que integravam a Tríplice Aliança e Tríplice 
Entente favoreceu o crescimento das rivalidades 
políticas entre os países europeus, propiciando 
assim o início da Primeira Guerra. 

d) A competição, surgida entre os países de regime 
capitalista e os do bloco socialista, por maiores 
áreas de influência dentro e fora da Europa, 
também contribuiu para o início da guerra em 1914. 

e) Os Estados Unidos queriam impedir o início da 
guerra em 1914, pois receavam uma derrota da 
Alemanha que poderia prejudicar os seus interesses 
econômicos na Europa Ocidental. 

 
15 - (UFTM MG/2001)      

Na América Latina, Cuba singulariza-se por: 
a) aderir à globalização, apesar da oposição da União 

Européia e do Nafta. 
b) manter uma economia auto-suficiente e voltada 

para a indústria bélica. 
c) ter implantado o socialismo e resistido ao fim do 

bloco liderado pela URSS. 
d) coordenar as relações comerciais entre os EUA e a 

Rússia na Nova Ordem Mundial. 
e) conseguir superar os problemas gerados pelo 

boicote econômico soviético. 
 
16 - (PUC PR/2000)     



 

 
4 

www.historiaemfoco.com.br 

primeira Guerra Mundial 

4 

Como conseqüências da Primeira Guerra Mundial, 
Áustria-Hungria e Alemanha tiveram que suportar 

tratados que foram antes imposições. Assim, 
desmembrando o Império Áustro-Húngaro e mutilando 

territorialmente a Alemanha, além de outras 
exigências, foram impostos, respectivamente, pelos 

vencedores os tratados de: 
a) Saint-Germain - Versalhes 
b) Trianon - Sèvres 
c) Lausanne - Versalhes 
d) Versalhes - Trianon 
e) Versalhes - Saint-Germain 

 
17 - (PUC PR/2001)      

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) significou o fim 
da preponderância européia no mundo e o início da 
hegemonia dos Estados Unidos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) O Brasil, então com economia agropecuária, não 

participou do conflito, quer direta ou 
indiretamente. 

b) Tendo em vista as limitações da tecnologia, aviões 
e submarinos não foram empregados na grande 
luta. 

c) A luta teve início com a invasão alemã na Rússia, em 
busca de espaço vital. 

d) Uma das conseqüências da guerra foi a 
proclamação da forma monárquica de governo na 
Rússia e Áustria-Hungria. 

e) Uma conseqüência política da guerra foi o 
surgimento do totalitarismo de direita na Europa 
(nazifascismo). 

 
18 - (PUC PR/2002)      

Dentre as conseqüências políticas da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) destacam-se: 
I. a implantação da República na França. 
II. a implantação da República na Alemanha. 
III. a fragmentação do Império Austro - Húngaro. 
IV. o surgimento e triunfo do fascismo e nazismo na 

Itália e Alemanha. 
V. o fracasso da Revolução Bolchevista (Socialista) na 

Rússia. 
Estão corretas: 
a) II, III e IV. 
b) I, IV e V. 
c) I, III e V. 
d) apenas I e IV. 
e) apenas III e V. 

 
19 - (UEPB/2000)      

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-18), observa-
se um certo desenvolvimento na incipiente indústria 
brasileira. 
Podemos afirmar que este conflito favoreceu a 
aceleração do processo de industrialização brasileiro 
porque: 
a) Houve um grande desenvolvimento na indústria de 

bens de produtos duráveis e de bens de capital. 

b) O Brasil desenvolve a indústria de bens não 
duráveis como produtos têxteis e alimentos, 
inaugurando o processo de substituição de 
importações 

c) Através de negociações com os governos aliados o 
Brasil conseguiu acordos favoráveis à criação de 
empresas estatais. 

d) O governo brasileiro inaugura uma nova fase 
econômica dando total apoio a indústria e criando 
um projeto de industrialização com bases 
nacionais. 

e) Desenvolveu-se no Brasil uma indústria de base 
fornecendo máquinas e equipamentos para os 
países aliados. 

 
20 - (UFRJ/2002)      

O cartaz abaixo, de 1918, expressa o reconhecimento do 
governo francês à participação de tropas africanas e 
asiáticas e à contribuição das economias coloniais para 
o esforço de guerra entre 1914 e 1918. Estima-se que 
587 mil soldados provenientes desses continentes 
lutaram em solo europeu, dentre os quais os 
muçulmanos da África do Norte e os senegaleses, que 
participaram de inúmeras operações, sobretudo das 
mais perigosas.  
A mortalidade desses contingentes em combate 
freqüentemente ultrapassou a expressiva taxa de 10%. 
 

 
Fonte: VÁRIOS. Histoire d’une guerre a l’autre (1914-

1939). Paris, Hachette, 1982, p. 368. 
Explique uma das conseqüências econômicas, para as 
colônias, decorrente de seu engajamento nessa guerra. 

 
21 - (UFRJ/2002)      

O cartaz abaixo, de 1918, expressa o reconhecimento do 
governo francês à participação de tropas africanas e 
asiáticas e à contribuição das economias coloniais para 
o esforço de guerra entre 1914 e 1918. Estima-se que 
587 mil soldados provenientes desses continentes 
lutaram em solo europeu, dentre os quais os 
muçulmanos da África do Norte e os senegaleses, que 
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participaram de inúmeras operações, sobretudo das 
mais perigosas. A mortalidade desses contingentes em 
combate freqüentemente ultrapassou a expressiva taxa 
de 10%. 

 
Fonte: VÁRIOS. Histoire d’une guerre a l’autre (1914-1939). 

Paris, Hachette, 1982, p. 368. 
Explique como a participação de africanos e asiáticos na 
Primeira Guerra Mundial contribuiu para reforçar o 
sentimento autonomista nas colônias. 

 
22 - (UFSE/2001)      

Pode-se afirmar que a principal razão do conflito 
mundial iniciado em 1914 foi 
a) o choque dos imperialismos, de raízes econômicas, 

mas que se expressou de forma política e militar. 
b) a crise econômica que afetou significativamente os 

campos político e social das nações européias. 
c) o revanchismo nacionalista, de origem étnica, mas 

que se expressou através da expansão colonialista. 
d) o conflito religioso, de raízes políticas, mas que se 

expressou militarmente pela corrida armamentista. 
e) a brusca queda do comércio internacional que 

colocou em evidência a fragilidade do sistema 
capitalista. 

 
23 - (UFSE/2001)      

A Liga das Nações (ou Sociedade da Nações), criada em 
28 de abril de 1919, pela Conferência de Paz de 
Versalhes, foi uma espécie de tribunal supranacional 
cujo objetivo era 
a) julgar e punir as nações que incentivassem a 

expansão imperialista com o objetivo de partilhar 
outras regiões do planeta. 

b) regular a paz mundial através da eliminação dos 
conflitos políticos entre os territórios anexados 
após a Guerra. 

c) defender o ideal de que os povos submetidos à 
dominação estrangeira tinham direito de fazer a 
independência. 

d) arbitrar e regular os conflitos que no futuro 
surgissem, visando eliminar para sempre o perigo 
de nova guerra. 

e) aplicar os mecanismos criados pelo Tratado de 
Versalhes para impor a paz negociada às potências 
européias. 

 
24 - (UFSE/2002)      

Analise as afirmações abaixo. 
00. A crise balcânica de 1914 precipitou a Guerra entre 

a Tríplice Aliança (França, Inglaterra e Rússia) e a 
Tríplice Entente (Alemanha, Áustria e Itália). 

11. A luta que se imagina rápida, alongou-se, numa 
guerra de trincheiras. Os inimigos concentraram-se 
na produção de armas e equipamentos; pela 
primeira vez, a população se mobilizou, daí o nome 
de Grande Guerra. 

22. Os vencedores da Primeira Guerra de 1914-1918 se 
reuniram em Paris para estabelecer as regras da 
paz. Não se tratava de um acordo com a Alemanha: 
a Alemanha não estava presente. O Tratado 
imposto aos alemães mutilava os catorze pontos da 
proposta de Woodrow Wilson. Criava áreas de 
atrito, como as reparações de guerra. 

33. A Revolução Russa de 1917 resultou da 
desagregação do regime czarista e da ação da 
oposição organizada, mas explodiu sob forma de 
revolta espontânea e imprevista das massas 
exasperadas pela guerra e pela miséria. 

44. Floriano Peixoto governou durante a Iª Guerra 
Mundial, que trouxe a queda de importações e, 
como conseqüência, um pequeno surto industrial. 

 
25 - (UFSCAR SP/2001)      

As relações entre as potências européias, no século XIX, 
seguiram basicamente os princípios estabelecidos pelo 
Congresso de Viena. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, o presidente norte–americano Woodrow 
Wilson apresentou os princípios de uma nova 
diplomacia, voltada para 
a) o reconhecimento do equilíbrio de força entre as 

nações. 
b) a legitimação internacional da supremacia dos 

Estados Unidos na América Latina. 
c) a restauração dos governos europeus derrubados 

pelas revoluções socialistas. 
d) o reconhecimento dos direitos legítimos das 

nacionalidades. 
e) a defesa dos países americanos contra possíveis 

intervenções imperialistas. 
 
26 - (UnB DF/1992)      

Julgue os itens seguintes referentes à Primeira Guerra 
Mundial. 
00. A unificação da Itália e da Alemanha no final do 

século XIX, permitiu a estes países industrializarem-
se e entrarem na competição com as demais 
potências, por colônias na Ásia e na África, 
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agravando contradições que levaram à Guerra 
Mundial. 

01. Uma das razões que levaram o Parlamento dos EUA 
a aprovar a declaração de guerra à Alemanha foi a 
notícia de uma proposta e aliança daquele país com 
o México revolucionário. 

02. Após a queda do Czar Nicolau II, o Governo 
Provisório russo decidiu manter o país no sistema 
mundial de alianças e conseguiu manter o país no 
sistema mundial de alianças e conseguiu o apoio da 
população, porque estimulou a produção para 
reduzir os altos preços e impediu as contínuas 
deserções dos soldados. 

03. Apesar das dificuldades de abastecimento, da 
inflação e dos baixos salários, durante a Primeira 
Guerra Mundial, não se verificaram conflitos sociais 
de vulto no Brasil. 

04. O Japão foi um dos grandes prejudicados pela 
Primeira Guerra Mundial, já que os ingleses dela se 
aproveitaram para expandir seus negócios no 
Extremo Oriente. 

 
27 - (UnB DF/1993)      

A respeito da política internacional pode-se afirmar que: 
00. a diplomacia originou-se a partir da formação das 

Monarquias Nacionais, quando se intensificaram as 
relações internacionais, os conflitos de interesses e 
a expansão mercantilista dos séculos XV e XVI. 

01. a paz européia do início do século XVII era baseada 
num equilíbrio precário, questões territoriais e 
lutas religiosas provocaram divergências, como por 
exemplo a Guerra dos Trinta Anos. 

02. de 1870 a 1914, os países europeus viveram em 
constantes instabilidades: a rivalidade entre Áustria 
e Rússia pela disputa de interesses nos países 
balcânicos; a competição econômica anglo-alemã e 
a corrida imperialista. 

03. após a Primeira Guerra Mundial criou-se um 
organismo internacional para administrar a paz 
mundial, denominado Liga das Nações, que 
cumpriu com distinção sua finalidade. 

04. a partir de 1970 houve um prolongado 
desenvolvimento econômico com uma radical 
alteração da diplomacia internacional, marcada 
pelo fim da fase da coexistência pacífica. 

 
28 - (UnB DF/1996)      

O período de vinte anos, compreendido entre a Primeira 
Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, acarretou 
mudanças radicais na história da Europa e dos Estados 
Unidos.  
Quanto a essas mudanças, julgue os itens que se 
seguem. 
00. Os Estados Unidos, que, por meio do Presidente 

Wilson, foram responsáveis pela criação da Liga das 
Nações, passaram a ter forte presença diplomática 
nos assuntos europeus. 

01. Vitoriosas, as grandes democracias liberais da 
Europa Ocidental rapidamente se estabilizaram 
econômica e socialmente. 

02. A Grã-Bretanha, que perdeu aproximadamente 
32% da sua riqueza na guerra, enfrentou 
movimento políticos que puseram em crise a 
própria sobrevivência da democracia liberal 
britânica. 

03. Confiando que os alemães pagariam as reparações 
e indenizações de guerras, impostas pelo Tratado 
de Versalhes, o governo francês financiou a 
reconstrução das regiões devastadas, por meio da 
emissão de apólices. 

 
29 - (UFMT/2000)      

“A primeira guerra mundial, anunciada como a ‘guerra 
para terminar com as guerras’, deixou fixa a imagem de 
devastações e morticínios. Perto de treze milhões foram 
mortos e vinte milhões feridos. As despesas bélicas não 
apresentam termos de comparação com as das guerras 
precedentes e as devastações [...] alcançam números 
vertiginosos.”  

(CROUZET, M. História Geral da Civilizações.v.15. São Paulo, 
Difel, 1975,  p. 45) 

A respeito do assunto citado no texto, julgue os itens. 
00. Essa guerra pode ser vista como um desdobramento 

da política imperialista que, basicamente,  opôs os 
vários países europeus uns contra os outros na 
disputa por áreas de influência dentro e fora da 
Europa. 

01. Uma das poucas regiões européias a conseguir 
manter-se neutra foi a Sérvia que, graças a sua 
localização geográfica, não teve nenhuma relação 
com esse conflito. 

02. Esse conflito só não foi maior e mais devastador em 
razão da política de alianças existente entre os 
países europeus nessa época. 

03. A Alemanha foi considerada a única responsável 
pelo conflito e, a ela, os países vencedores 
impuseram duras cláusulas no Tratado de 
Versalhes. 

04. O Império Russo participou dessa guerra até 1917, 
quando o advento da revolução bolchevique o 
obrigou a afastar-se. 

 
30 - (UFOP MG/1994)      

Com relação á 1ª Guerra Mundial, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Uma de suas principais causas foi a revolução russa, 

que colocou em risco a ordem liberal européia. 
b) O conflito principal se deu entre Inglaterra e França, 

países que mantinham uma rivalidade histórica. 
c) Ela envolveu exclusivamente países europeus, 

portanto foi mais uma Guerra Civil Européia do que 
propriamente um conflito mundial. 

d) Os arranjos políticos estabelecidos no pós-guerra 
foram responsáveis pelo estabelecimento de uma 
paz duradoura. 
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e) Como conseqüência houve uma redefinição do 
mapa europeu, inclusive com o estabelecimento de 
novos países. 

 
31 - (UFOP MG/1998)      

A respeito da Primeira Guerra Mundial, é correto 
afirmar que: 
a) envolveu os principais Estados europeus e teve 

como principal causa a ascensão dos bolcheviques 
ao poder do Estado russo. 

b) a Alemanha, que se tinha unificado em 1905, 
provocou um desequilíbrio de poder ao pretender 
investir na expansão colonial, principalmente na 
África. 

c) a Itália aliou-se com os alemães um pouco depois 
do início do conflito, motivada por interesses 
principalmente ideológicos. 

d) a Guerra transcorreu entre os anos de 1914 e 1918, 
tendo como uma de suas principais características 
a utilização das trincheiras, que colaboraram para o 
prolongamento dos conflitos. 

e) o Brasil manteve-se sempre neutro no conflito, não 
enviando tropas nem outro tipos de auxílio à 
Europa. 

 
32 - (UNICAP PE/2002)      

Os fatores que levaram o mundo ao primeiro conflito de 
proporções globais podem ser atribuídos a questões 
políticas, estratégicas, sociais ou regionais .  
Mas as questões imperialistas justificam todas as outras. 
01. Entre o final da guerra Franco-Prussiana (1870- 

1871) e o início da I Guerra Mundial, os Estados 
Unidos e a Europa cresceram em termos 
econômicos de maneira nunca vista na história do 
capitalismo. 

01. Grandes excedentes de capitais da Europa, Japão e 
dos E.U.A. passaram a ser exportados para áreas 
coloniais, onde os juros eram baixos. 

02. A necessidade de investir capitais na periferia do 
sistema capitalista gerou uma grande concorrência 
entre os países colonialistas da Europa. 

03. A virtual hegemonia política da burguesia financeira 
sobre o aparelho governamental, preconizou uma 
política militarista, empurrando as potências 
européias para a guerra. 

04. A classe burguesa, na ânsia de obter mercados, 
demonstrará uma acentuada disposição para 
resolver problemas da concorrência internacional, 
através da luta diplomática, ou mesmo da luta 
armada. 

 
33 - (UNIOESTE PR/1999)      

Sobre a História Contemporânea, é correto afirmar que: 
01. a Primeira Guerra Mundial (1914-18) resultou, 

dentre outros motivos, da concorrência comercial, 
da disputa por colônias e da luta pela hegemonia 
dos mares. 

02. a grande vencedora da Primeira Guerra Mundial foi 
a Alemanha, o que motivou a reação da Itália e do 

Japão no final dos anos 30, dando início à Segunda 
Guerra Mundial. 

04. o Tratado de Versalhes foi imposto pela Alemanha 
aos países europeus, com o apoio dos Estados 
Unidos. 

08. a ideologia nazista enaltecia o nacionalismo e o 
militarismo, visando conquistar as massas e o 
exército, e pregava o anti-comunismo, visando 
conquistar a alta burguesia. 

16. apesar das guerras do século XX, a Europa manteve 
sempre sua hegemonia econômica e política sobre 
o mundo. 

 
34 - (UNIPAR PR/2002)      

Com relação à Primeira Guerra e os seus principais 
desdobramentos, podemos afirmar corretamente: 
a) o início da Guerra em 1914 surpreendeu todos os 

observadores em função do clima de paz reinante 
entre as principais potências. 

b) a Itália era o país mais beligerante da Europa, que 
se preparou em segredo para combater os ideais 
expansionistas da Alemanha e França. 

c) a intervenção dos EUA foi decisiva para colocar fim 
a um conflito que se prolongava por mais de quatro 
anos sem perspectiva de vitória para nenhum dos 
lados. 

d) a Alemanha foi a grande vitoriosa do conflito na 
Europa assumindo a posição de principal potência 
do continente no lugar da Inglaterra. 

e) o Tratado de Versalhes tratou de anular o poderio 
militar da França que foi considerada a grande 
responsável pela Guerra. 

 
35 - (UNIRIO RJ/1995)      

Dentre os fatores que conduzem à Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), descatamos o(o). 
a) nacionalismo eslavo aliado à desagregação do 

Império Turco. 
b) acordo militar anglo-germânico visando à partilha 

da África. 
c) desequilíbrio internacional provocado pelo aliança 

da Rússia com o Império Austro-Húngaro. 
d) descontentamento da França frente à ocupação no 

Marrocos. 
e) oposição do Imperador Francisco Ferdinando à 

admissão da Sérvia no Império Austro-Húngaro. 
 
36 - (Mackenzie SP/2005)      

Foi durante a Primeira Guerra Mundial que floresceu e 
se divulgou com maior intensidade a música negra nos 
EUA: o jazz e o blues. (...) Houve uma verdadeira busca 
de ritmos e sons diferentes, emocionantes, como os 
africanos e latino-americanos. 

Eric J. Hobsbawm 
A busca de novos estilos e tendências artísticas, nos 
EUA e na Europa, após o fim da Primeira Guerra, 
refletia: 
a) a euforia pela conquista da vitória pelos 

participantes da Tríplice Aliança, após a entrada 
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dos EUA no conflito, em 1917. Isso contagiou o 
mundo ocidental de otimismo. 

b) a busca de um novo sentido para a vida, uma 
forma inovadora de compreender o mundo do 
pós-guerra, de uma Europa destruída 
materialmente, dependente economicamente dos 
EUA e arrasada pelo elevado índice de mortos. 

c) o apoio financeiro e material norte-americano, 
fundamental para a vitória da Entente e seus 
aliados, que, sob a forma de agradecimento, 
passaram a não mais rejeitar, a arte produzida nos 
EUA. 

d) graças ao seu poder criador e à eterna busca do 
homem pela novidade, ele foi capaz de superar os 
prejuízos resultantes da guerra e, por meio de um 
novo ritmo, recuperar o antigo prestígio 
econômico europeu. 

e) uma atitude condescendente por parte da Europa, 
berço cultural da humanidade, em 
reconhecimento ao grande número de baixas 
sofridas pelo exército norte-americano durante a 
guerra. 

 
37 - (UFG GO/1999)      

As discussões dos historiadores sobre as influências da 
Primeira  Grande Guerra no processo de industrialização 
do Brasil são instigantes e dividem as opiniões. Há, 
porém, uma corrente dominante, que afirma as 
influências  positivas da Guerra no desenvolvimento do 
processo de industrialização nacional. 
Sobre esse assunto, julgue os seguintes itens: 
01. Os historiadores entendem que a eclosão da guerra 

limitou o comércio entre a Europa e o  Brasil, 
estimulando as indústrias nacionais a  expandir a 
produção dos bens de consumo que deixaram de 
entrar no país, uma vez que a Europa se empenhara 
em uma economia planejada e totalmente voltada 
para a guerra. 

02. Os historiadores entendem que a guerra  obrigou os 
países  não industrializados a abastecer com 
produtos bélicos os mercados europeus, o que 
estimulou  os processos nacionais de 
industrialização . 

03. Os investimentos europeus cresceram em toda a 
América Latina, principalmente no Brasil, visando a 
estimular a industrialização dos países  aliados, o 
que possibilitou ao Brasil a angariação de recursos 
para a construção da Usina de Volta Redonda. 

04. Sendo a Primeira Guerra  eminentemente  
européia, os países em   processo de 
industrialização, livres das ingerências externas, 
desenvolveram suas industrias nacionais e 
passaram à condição de exportadores de produtos 
industriais e armamentos bélicos. 

 
38 - (FUVEST SP/1993)      

Os Tratados de Paz assinados ao fim da primeira Guerra 
Mundial “aglutinaram vários povos num só Estado, 
outorgaram a alguns o status de ‘povos estatais’ e lhes 

confiaram o governo, supuseram silenciosamente que 
os outros povos nacionalmente compactos (como os 
eslovacos na Tchecoslováquia ou os croatas e eslovenos 
na Iugoslávia) chegassem a ser parceiros no governo, o 
que naturalmente não aconteceu e, com igual 
arbitrariedade, criaram com os povos que sobraram um 
terceiro grupo de nacionalidade chamadas minorias, 
acrescentando assim aos muitos encargos dos novos 
Estados o problema de observar regulamentos 
especiais, impostos de fora, para uma parte de sua 
população. (…) Os Estados recém-criados, por sua vez, 
que haviam recebido a independência com a promessa 
de plena soberania nacional, acatada em igualdade de 
condições com as nações ocidentais, olhavam os 
Tratados das Minorias como óbvia quebra de promessa 
e como prova de discriminação.” 

(Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo) 
A alternativa mais condizente com o texto é: 
a) após a Primeira Guerra, os Tratados de Paz 

estabelecidos solaparam a soberania e 
estabeleceram condicionalmente aos novos 
Estados do Leste europeu através dos Tratados das 
Minorias, o que criou condições de conflitos entre 
diferentes povos reunidos em um mesmo Estado. 

b) o surgimento de novos Estados-nações se fez 
respeitando as tradições e instituições dos povos 
antes reunidos nos impérios que desapareceram 
com a primeira Guerra Mundial. 

c) os Tratados de Paz e os Tratados das Minorias 
restabeleceram, no mundo contemporâneo, o 
sistema de dominação característico da Idade 
Média. 

d) apesar dos Tratados de Paz estabelecidos depois da 
Primeira Guerra terem tido algumas características 
arbitrárias em relações aos novos Estados-nações 
do Leste europeu, o desenvolvimento histórico 
destas regiões demonstra que foi possível uma 
convivência harmoniosa e gradativamente ocorreu 
a integração entre as minorias e as maiorias 
nacionais. 

e) os Tratados de Paz de pois da Primeira Guerra 
conseguiram satisfazer os vários povos do Leste 
europeu. O que perturbou a convivência 
harmoniosa foi o movimento de refugiados das 
revoluções comunistas. 

 
39 - (UNIFOR CE/2000)      

Em 1914 a Primeira Guerra Mundial começava em 
Sarajevo, quando nacionalistas da Sérvia mataram num 
atentado o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro 
do trono do Império Austro-Húngaro. 
Sobre os fatores responsáveis por essa Guerra pode-se 
afirmar que: 
a) a crise econômica do início do século reduziu o 

mercado consumidor de todas as nações 
capitalistas. Esse declínio enfraqueceu a 
democracia e estimulou o nacionalismo político e 
militar que desembocou na Guerra. 



 

 
9 

www.historiaemfoco.com.br 

primeira Guerra Mundial 

9 

b) os Tratados de Paz estabelecidos pelas potências 
européias solapavam a soberania dos novos 
Estados do Leste Europeu, o que criou condições de 
conflitos entre diferentes povos reunidos em um 
mesmo Estado. 

c) o Estado passou a intervir no setor econômico, 
dando início a uma economia de guerra e 
preparando as mentalidades de seus países para 
um eventual conflito em defesa dos mercados já 
controlados e para a conquista de novos. 

d) as rivalidades imperialistas contribuíram para que a 
indústria bélica se desenvolvesse 
consideravelmente além de, associadas à corrida 
armamentista, gerarem uma divisão gradual da 
Europa em dois blocos, mediante uma política de 
alianças. 

e) os governos expansionistas da Polônia e da 
Alemanha aliaram-se ao grande capital e 
empreenderam reformas políticas, econômicas e 
sociais, que transformaram aqueles países em 
potências militarizadas, capazes de ameaçar o 
poderio britânico. 

 
40 - (UNIFOR CE/2001)      

"Se a Alemanha fosse extinta amanhã, não haveria um 
só inglês no mundo que não fosse mais rico do que é 
hoje. Nações lutaram durante anos por uma cidade ou 
por um direito de sucessão; e não se deve lutar por um 
comércio de 250 milhões de esterlinas?(...) A Inglaterra 
despertou afinal para o que é inevitável e constituiu ao 
mesmo tempo a sua mais grata esperança de 
prosperidade. Germanian esse delendam." 

(Saturday Review de Londres - In Leonel Itaussu A. Mello e 
Luís C. A. Costa. História Moderna e Contemporânea. 

São Paulo: Scipione, 1999) 
O texto indica um dos aspectos do contexto histórico 
que contribuiu para que ocorresse a: 
a) Unificação Alemã. 
b) Primeira Guerra Mundial. 
c) Segunda Guerra Mundial. 
d) Segunda Revolução Industrial. 
e) Consolidação do Nazifascismo. 

 
41 - (UNIFOR CE/2002)      

O mundo encontrava-se partilhado, direta ou 
indiretamente submisso às grandes potências européias 
e aos Estados Unidos da América. Em 1905, 90% da 
África, 56% da Ásia, 100% da Austrália, 27% da América 
e 90% da Polinésia estavam conquistados. 
Esse contexto acabaria por provocar: 
a) o choque de imperialismos entre grandes 

potências, resultando na Primeira Guerra Mundial. 
b) a conservação das identidades culturais e fronteiras 

étnicas dos povos submetidos. 
c) o progresso cultural dos povos conquistados, 

beneficiados pela civilização européia, dado o seu 
caráter antiimperialista. 

d) a diminuição dos salários dos operários europeus 
em concorrência com a mão-de-obra inexistente 
nas áreas recém-dominadas. 

e) o prejuízo da burguesia metropolitana que 
financiava essa expansão. 

 
42 - (UNIFOR CE/2002)      

Considere o mapa: A Europa e as Alianças. 

 
A partir do mapa identifique o conflito entre os dois 

blocos sinalizados pelos triângulos e, respectivamente, 
as “Alianças” 1 e 2. 

a) Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entente e Tríplice 
Aliança. 

b) Primeira Guerra Mundial, Tríplice Aliança e Tríplice 
Entente. 

c) Segunda Guerra Mundial, Tríplice Aliança e Tríplice 
Entente. 

d) Segunda Guerra Mundial, Tríplice Entente e Eixo. 
e) Segunda Guerra Mundial, Tríplice Aliança e Eixo. 

 
43 - (UNIFOR CE/2002)      

Considere os itens abaixo: 
 

I– Antagonismo ideológico entre socialismo e 
capitalismo. 

II– Antagonismo ideológico entre fascismo e 
liberalismo. 

III– Expansionismo territorial e nacionalismo 
exacerbado. 

IV– Problemas étnicos e culturais entre diferentes 
nações. 

V– Utilização de tecnologia avançada e de energia 
nuclear. 

 
Dentre os fatores comuns associados à Primeira e à 
Segunda Guerra Mundial são corretos SOMENTE: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e V 
d) III e IV 
e) IV e V 

 
44 - (UNICAMP SP/2005)     

Leia os trechos abaixo e responda à questão: 
 

Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar 
teve controle muito limitado sobre as forças militares e 
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policiais necessárias à manutenção da paz interna. No 
final, a República caiu em conseqüência dessa limitação, 
fragilidade explorada por organizações da classe média, 
as quais achavam que o regime parlamentar-
republicano as discriminava e, assim, procuraram 
destruí-lo. 

(Adaptado de Norbert Elias, Os alemães. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 199 e 204). 

A exigência da anulação da ‘paz imposta’ pelo Tratado 
de Versalhes foi, ao lado do anti-semitismo, o ponto 
mais importante na propaganda nazista durante a 
República de Weimar.  

(Adaptado de Peter Gay, A cultura de Weimar. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 31 e 168). 

a) O que foi a República de Weimar? Relacione-a à 
ascensão do nazismo. 

b) O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado 
da expressão “paz imposta”? 

 
45 - (UEPG PR/2003)      

Sobre a 1a Guerra Mundial, assinale o que for correto. 
01. Foi antecedida pela Paz Armada, política de alianças 

e tratados entre as potências européias, 
caracterizada pela corrida armamentista. 

02. A fase de guerra submarina iniciada em 1917 levou 
os EUA a participar do conflito europeu. 

04. A Rússia se envolveu no conflito porque temia 
perder influência na região dos Bálcãs. 

08. O controle comercial da Alemanha sobre o império 
turco no Oriente Próximo contrariava os interesses 
da Inglaterra na região e aumentou o 
desentendimento entre os dois países. 

16. O conflito alterou significativamente a economia 
mundial, mas manteve o eixo econômico na Europa 
Ocidental. 

 
46 - (UNIFOR CE/2003)     

A Primeira Guerra Mundial foi o resultado dos atritos 
permanentes provocados pelo imperialismo das 
grandes potências desde meados do século XIX, 

agrupadas em dois sistemas de alianças: a Tríplice 
Aliança e a Tríplice Entente.  

Essas alianças decorrem de conflitos anteriores, dentre 
os quais pode-se citar o conflito. 
I. franco-alemão, resultante do propósito francês de 

recuperar a Alsácia-Lorena, que se encontrava sob 
domínio alemão. 

II. anglo-alemão, que provinha da concorrência 
comercial e industrial entre esses dois países. 

III. belga-francês, em virtude da disputa por colônias 
na África entre essas duas nações. 

IV. austro-russo, decorrente de questões políticas 
relacionadas ao pan-eslavismo, que estimulava a 
união e independência dos povos eslavos. 

São corretas SOMENTE as proposições: 
a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) I, III e IV 
d) II e III 

e) II, III e IV 
 
47 - (UFTM MG/2003)      

Enquanto no Ocidente o processo de feudalização 
fragmentou a região em diversos reinos bárbaros, no 
oriente do mar Mediterrâneo consolidaram-se as 
civilizações bizantina e muçulmana, que contaram com 
um eficiente desenvolvimento comercial e urbano. A 
religião marcou fortemente a vida das sociedades 
mediterrâneas orientais (...). 

(Myriam Mota e Patrícia Braick, História: das cavernas ao 
terceiro milênio) 

Com relação à civilização muçulmana, a última frase das 
autoras pode ser justificada: 
a) pela rápida expansão do Islamismo devido à 

separação entre assuntos religiosos e políticos. 
b) pelo grande progresso do comércio de caravanas 

que atravessava a Ásia e a África. 
c) pela pequena relevância que os assuntos espirituais 

alcançaram na sociedade árabe. 
d) pelo impulso que a religião deu à unificação dos 

árabes e à formação do Império Muçulmano. 
e) pela manutenção da unidade do cristianismo no 

Império Romano do Oriente. 
 
48 - (UFTM MG/2004)      

Dentre as conseqüências da Primeira Guerra Mundial, 
pode-se assinalar: 
a) o fim dos impérios Austro-Húngaro e Turco, o 

declínio da hegemonia européia e a formação de 
novos países. 

b) a adoção integral dos 14 Pontos de Wilson, a 
proclamação da República de Weimar na Alemanha 
e a Crise de 1929. 

c) o revanchismo da Alemanha, a descolonização 
afroasiática e o enfraquecimento dos impérios 
centrais. 

d) a fundação da Liga das Nações, a hegemonia dos 
EUA e da URSS e a consolidação do capitalismo 
industrial. 

e) o fortalecimento econômico dos EUA, a ascensão 
do nazifascismo e a expansão socialista no Leste 
europeu. 

 
49 - (UEL PR/2005)     

“Estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob 
intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer 
seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. 
Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os 
aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais 
consegue pensar. As rações estão esgotadas [...] Não há 
uma única gota de água. É o próprio inferno.”  

(Carta encontrada no bolso de um soldado alemão. In 
História do século 20.  

São Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 958-960). 
Com base no relato desse soldado morto na I Grande 
Guerra Mundial e nos conhecimentos sobre o tema, é 
correto afirmar: 
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a) Houve grandes conquistas territoriais por parte da 
Alemanha, em razão dos rígidos valores do 
militarismo prussiano, que exigia obediência quase 
cega dos indivíduos ao Estado. 

b) Os clubes patrióticos e associações militares, 
surgidos na Alemanha, criticavam a guerra e 
apoiavam os acordos internacionais, defendendo 
os soldados alemães rebeldes. 

c) Os países beligerantes, abrindo mão do uso de 
gases tóxicos, tanques, submarinos e aviões, 
pouparam a vida de grande parte dos combatentes 
e preservaram importantes recursos dos países 
envolvidos. 

d) Os soldados e trabalhadores dos países da Tríplice 
Aliança apoiaram a continuidade da guerra, com 
manifestações favoráveis ao serviço militar 
obrigatório e à luta incondicional nas trincheiras. 

e) Uma das características dessa guerra foi a 
imobilização em trincheiras, submetendo os 
soldados às bombas e balas inimigas, ao frio, à fome 
e às doenças. 

 
50 - (UEM PR/2005)     

A Primeira Guerra Mundial, que durou de agosto de 
1914 a novembro de 1918, foi um conflito que envolveu 
um grande número de países e que resultou em uma 
grande destruição de forças produtivas e de vidas 
humanas.  
A respeito da Primeira Guerra Mundial, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01. O conflito envolveu os mais importantes países da 

Europa e resultou na derrota humilhante da 
Alemanha. 

02. O conflito teve a participação da Rússia, que se 
retirou da guerra em 1917, logo após a eclosão da 
Revolução Socialista. 

04. O conflito contou com a participação da Força 
Expedicionária Brasileira que enviou um grande 
contingente de soldados para combater na Itália. 

08. No conflito, Rússia, Alemanha e Inglaterra aliaram-
se para barrar a pretensão dos Estados Unidos e da 
França de desencadear a Revolução Socialista em 
escala mundial. 

16. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 
estabeleceu-se o Tratado de Versalhes, que 
implicou um grande ônus para a Alemanha, uma 
vez que impôs a ela restituição de territórios aos 
vencedores, além da entrega de metralhadoras, 
canhões, aviões e o estabelecimento de um 
contingente máximo para o exército alemão de 100 
mil homens. 

 
51 - (UFAC/2003)      

“Filas de rostos pálidos murmurando, máscaras de 
medo, 

   Eles deixam as trincheiras, subindo pela borda, 
   Enquanto o tempo bate vazio e apressado nos pulsos,  
   E as esperanças, de olhos furtivos e punhos cerrados, 

   Naufragam na lama. Ó Jesus, fazei com que isso 
acabe!” 

 
O fragmento do poema acima, citado pelo historiador 
britânico Eric Hobsbawm em seu livro “A Era dos 
Extremos”, remete-nos aos campos de batalha das 
guerras mundiais. 
A primeira delas, ocorrida entre 1914 e 1918, foi 
caracterizada como “guerra de trincheiras” e ficou 
conhecida, para a traumatizada memória de ex-
combatentes europeus, particularmente, britânicos e 
franceses, como a “Grande Guerra”, em razão de que a 
maior parte deste conflito ocorreu na chamada: 
a) “Frente Ocidental” 
b) “Frente Oriental”     
c) “Frente Aliada” 
d) “Batalha da Normandia” 
e) “Batalha de Stalingrado” 

 
52 - (UFAC/2004)      

“2 - A finalidade de toda associação política é a 
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem; esses direitos são a liberdade, a propriedade, a 
segurança e a resistência à opressão...” 
O trecho acima faz parte de um dos mais 
impressionantes documentos produzidos pela 
humanidade no mundo moderno, no sentido da 
afirmação da condição humana, não obstante o fato de 
apresentar um profundo paradoxo: o de associar a 
liberdade humana com a propriedade privada. Como 
esse documento foi designado? 
a) Manifesto do Partido Comunista. 
b) Carta das Nações Unidas. 
c) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
d) Tratado de Versalhes. 
e) Carta do Atlântico. 

 
53 - (UFRJ/2004)      

“A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, 
   Os mesmos ratos, crescendo como mato, 
   Os mesmos abrigos, nada de novo, 
   Os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, 
   Os mesmos cadáveres no front, 
   A mesma metralha, das duas ás quatro, 
   Como sempre cavando, como sempre caçando, 
   A mesma velha guerra dos diabos.” 

                                                               (soldado inglês) 
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“Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob 
intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer 
seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. 
Ninguém se importa conosco. Não seremos 
substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. 
Ninguém mais consegue pensar. As rações estão 
esgotadas – pão, conservas, biscoitos, tudo terminou! 
Não há uma única gota de água. É o próprio inferno.” 
(soldado alemão) 

Fonte: MARQUES, Adhemar Martins et al (orgs.).  
História contemporânea  através de textos.  

São Paulo, Contexto, 2000, pp. 118 e 120. 
Os fragmentos apresentam o depoimento de dois 
soldados, um inglês e o outro alemão, durante a 
Primeira Guerra Mundial (1914–1918). 
a) Identifique duas características que estejam 

presentes em ambos os textos e expressem os 
sentimentos dos combatentes nessa fase da 
Primeira Guerra. 

b) Cite duas conseqüências geopolíticas da Primeira 
Guerra para a Europa entre 1918 e 1939. 

 
54 - (PUC RS/2005)     

Dentre as características e tendências da ordem 
internacional conformada após o fim da Primeira Guerra 
(1914-1918), NÃO é correto apontar: 
a) o fortalecimento progressivo da Liga das Nações, a 

organização supranacional criada pelo Tratado de 
Versalhes. 

b) a intensificação dos antagonismos entre as 
potências capitalistas, devido às duras condições 
impostas aos vencidos. 

c) a reformulação política radical da região balcânica 
mediante a aplicação do princípio de 
reconhecimento das nacionalidades. 

d) o declínio da hegemonia européia sobre o mundo, 
com o crescimento do poderio dos Estados Unidos 
e do Japão. 

e) a internacionalização crescente da questão 
operária devido à repercussão mundial da 
revolução socialista na Rússia. 

 
55 - (UFC CE/2006)     

Analise as afirmações abaixo sobre a Grande Guerra de 
1914-1918 e suas conseqüências.  

 
I.  Embora  sua  ação militar  tenha ocorrido  

sobretudo na Europa,  ela  envolveu, direta ou  
indiretamente, grande  parte  do mundo,  e  
americanos,  canadenses,  australianos,  
neozelandeses,  indianos  e  africanos lutaram 
também na guerra, na Tríplice Entente.  

II.  As  grandes  perdas  humanas  e  a  desestruturação  
da  produção  atingiram  todos  os  países  do 
mundo, provocando  um  enfraquecimento  
generalizado  das  economias  e  um  vazio  de  
poder,  com  o  fim  da hegemonia européia.  

III. Após a guerra, uma onda revolucionária atravessou 
a Europa que, nas décadas seguintes, vivenciou o 
colapso dos valores e instituições liberais, com a 
instalação de regimes autoritários.  

 
Com base nas três assertivas, é correto afirmar que 
somente:  
a)  I é verdadeira.  
b)  II é verdadeira.  
c)  III é verdadeira.  
d)  I e II são verdadeiras.  
e)  I e III são verdadeiras.  

 
56 - (UFU MG/2005)  

Após o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha 
mergulhou numa profunda crise econômica e política, o 
que favoreceu o desenvolvimento da doutrina 
totalitária conhecida como nazismo.  A esse respeito, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
a) no período da história alemã conhecido por 

República de Weimar, Adolf Hotler  liderou uma 
tentativa golpista de extrema direita, colocando em 
cena o programa do Partido Nacional Socialista que 
denunciava os marxistas, os judeus e os 
estrangeiros.  Este prometeu trabalho a todos os 
alemães, realizações sociais e a supressão das 
imposições do Tratado de Versalhes. 

b) a Alemanha, derrotada na 1ª Guerra, foi forçada a 
assinar a “própria culpa da guerra”, além de pagar 
pesadas indenizações e perder parte de seu 
território.  A instabilidade política e social foi a 
tônica deste período, face ao aumento da inflação, 
estimulada pelo próprio governo via desvalorização 
do marco, facilitando as exportações e uma maior 
concentração do capital. 

c) no contexto da República de Weimar, a ascensão do 
governo social democrata, em aliança com 
socialistas e anarquistas, embora tenha diminuído 
os índices de inflação e desemprego, não conseguiu 
barrar o crescimento da doutrina nazista de Hitler, 
a qual pregava o ódio aos judeus e estrangeiros e 
tinha como princípio a defesa do racionalismo, em 
detrimento do romantismo. 

d) a partir de 1929, a situação socioeconômica do país 
foi agravada pela crise mundial do sistema 
capitalista.  A crise e a depressão trouxeram na sua 
esteira as falências, o desemprego, o declínio da 
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produção agrícola e industrial, refletindose no 
agravamento dos antagonismos sociais e na 
ascensão dos partidos extremistas, fragilizando a 

coalizão socialdemocrata e liberal que governava 
o país. 

 
57 - (ACAFE SC/2014)    

Em 2014 completa um século do início da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). Este evento provocou 
profundas transformações políticas, econômicas e 
militares na Europa. O resplendor da “Belle Epoque” 
contrastava com o horror da destruição e de milhões de 
mortes. 
Considere o contexto que gerou e deflagrou a “Grande 
Guerra” e os anos que se seguiram ao conflito e analise 
as afirmações a seguir. 

 
I. As políticas nacionalistas dos países europeus 

contribuíam para acelerar os antagonismos. O 
pan-eslavismo foi decisivo no posicionamento 
russo pró Sérvia na questão balcânica que resultou 
na morte do arquiduque Francisco Ferdinando. 

II. Na fase inicial da guerra, embora se mantendo 
neutros, os Estados Unidos da América (EUA) 
forneciam alimentos e armas para os países da 
Entente. 

III. A Guerra de Trincheiras teve como palco principal 
o território alemão. Na Batalha do Marne a cidade 
de Berlim chegou a ser sitiada pelas tropas 
francesas. Chegava ao fim o “mito” da 
invencibilidade alemã. 

IV. Com a ascensão de um governo socialista, a Rússia 
alia-se ao Império Austro-Húngaro na formação 
de Frente Oriental e com o Exército Vermelho tem 
decisiva participação nas últimas batalhas da 
Primeira Guerra. 

V. Nesta guerra, a Alemanha contou com a 
participação decisiva da Itália ao seu lado, até o 
fim do conflito (1918). Um fator determinante 
para a derrota alemã foi a aliança que o Império 
Turco- Otomano fez com os belgas, obrigando o 
exército alemão a lutar em duas frentes (Ocidental 
e Oriental). 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Todas as afirmações estão corretas. 
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmações IV e V estão corretas. 
d) Apenas a afirmação IV está correta. 

 
58 - (UNIMONTES MG/2006)     

Enumere 2 (dois) elementos desencadeadores do 
processo de rejeição da população alemã ao Tratado de 
Versalles, nas décadas de 1920 e 1930, e 2 (duas) 
conseqüências dessa rejeição. 

 
59 - (EFOA MG/2006)     

A derrota na Primeira Guerra Mundial levou a Alemanha 
a uma grande crise econômica, agravada pelas pesadas 
sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. Sobre esta 
crise, bem como suas conseqüências, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) levou à proclamação da chamada República de 

Weimar, na tentativa de conter as agitações, 
manter a unidade nacional e realizar reformas 
sociais. 

b) reaproximou o governo do exército, dada a 
necessidade de conter as agitações e, sobretudo, a 
influência bolchevique no país. 

c) contribuiu para a difusão de ideais socialistas entre 
o proletariado urbano, o que culminou com uma 
tentativa de levante, em 1918, duramente 
reprimida. 

d) gerou um grande processo inflacionário, devido à 
emissão de dinheiro para equilibrar as finanças 
públicas, beneficiando os industriais mas 
prejudicando as camadas populares. 

e) provocou o descontentamento popular e, 
conseqüentemente, a extinção do pangermanismo, 
doutrina que pretendia reunir os povos de origem 
germânica num mesmo Estado. 

 
60 - (UCS RS/2006)     

A luta e a vitória dos aliados tiveram conseqüências 
múltiplas e decisivas. Não deixaram praticamente nada 
no estado em que a guerra encontrou os aliados em 
julho de 1914. A figura da Europa e a figura do mundo 
saem profundamente transformadas desses quatro 
anos. As conseqüências mais aparentes, que decorrem 
diretamente das operações militares, são as 
transformações territoriais. Consideráveis. O mapa da 
Europa sai de tudo isso de pernas para o ar: não deixa 
de ser interessante procurar em um atlas e examinar, 
paralelamente, o mapa da Europa antes e depois da 
guerra. 

(RÉMOND, René. O século XX. São Paulo: Cultrix, 1982, p. 
29 – Texto adaptado.) 

 
Sobre o novo mapa da Europa, depois da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), é INCORRETO afirmar que 
a) os impérios austro-húngaro e turco-otomano foram 

desmembrados, dando origem a diversas nações, 
como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. 

b) foi criada uma faixa de terra ligando a Polônia ao 
Mar Báltico. Denominada corredor polonês, essa 
faixa atravessava o norte da Alemanha, cortando o 
País em duas regiões. 

c) a Alemanha perdeu a Alsácia-Lorena para a França 
e outras regiões para a Bélgica, a Tchecoslováquia e 
a Polônia. 

d) houve uma considerável redução do território 
austríaco, não só pelo fato de a Áustria se separar 
da Hungria, mas também porque teve que aceitar a 
libertação de algumas nações que estavam sob seu 
domínio. 
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e) surgiram novos países que estavam, antes da 
guerra, submetidos ao Império Russo, como a 
Bulgária, a Turquia e a Romênia. 

 
61 - (UEG GO/2006)     

“Se alguém perguntar por que morremos, 
diga-lhe, porque nossos pais mentiram” 

(Epitáfio de um combatente da Primeira Guerra Mundial) 
SEVCENKO, N. Orfeu extático na Metrópole. São Paulo: Cia 

das letras, 1998. p. 333 
 

No contexto da Primeira Guerra Mundial, é INCORRETO 
afirmar que o epitáfio 
a) é uma crítica ao nacionalismo chauvinista e 

xenófobo das potências européias, responsável por 
mobilizar milhões de jovens para os combates. 

b) representa o fim do otimismo da Belle Époque 
(1890-1914), período em que os países europeus 
gozavam de tranqüilidade social e dos benefícios 
materiais propiciados pela tecnologia. 

c) expressa a frustração dos europeus com o não-
cumprimento da promessa norte-americana de 
intervir diretamente no conflito militar. 

d) demonstra a desilusão dos contemporâneos com a 
Primeira Guerra Mundial, pois contrariamente à 
crença de que seria uma guerra rápida, foi uma 
guerra de trincheiras, longa e sangrenta. 

 
62 - (UFPI/2006)     

Entre os anos de 1914 e 1918, ocorreu a Grande Guerra 
que acabou por envolver países não europeus, como o 
Japão e os Estados Unidos. O conflito, findado com o 
Tratado de Versalhes, em 1918, teve como uma de suas 
principais conseqüências: 
a) O envolvimento do Japão nos conflitos europeus, o 

que provocou fortes divisões internas na estrutura 
política do Império Oriental. 

b) A Unificação da Itália, da Alemanha e da Romênia, 
que surgiram como Estados nacionais 
independentes. 

c) A divisão da Europa em países democráticos e 
totalitários. 

d) O surgimento de países Pró-soviéticos na Europa, 
na América e na Ásia. 

e) A ascensão dos Estados Unidos da América como 
grande potência no cenário mundial. 

 
63 - (UNESP SP/2006)     

Observe os mapas. 
 

MAPA I – A EUROPA EM 1914, ÀS VÉSPERAS DA I GUERRA 
MUNDIAL 

 

 
 

 
MAPA II – A EUROPA, APÓS A I GUERRA E O TRATADO DE 

VERSALHES 

 
 

a) Comparando os mapas, aponte uma transformação 
ocorrida com o território da Alemanha. 

b) Ao final da I Guerra Mundial (1914-1918), as nações 
vencedoras do conflito decidem-se pelo Tratado de 
Versalhes. Identifique duas imposições, além das 
territoriais, feitas à Alemanha pelo tratado. 

 
64 - (FGV/2007)     

Europa em 1914 e Primeira Guerra Mundial 

 
 

Europa após a Primeira Guerra Mundial (1921) 



 

 
15 

www.historiaemfoco.com.br 

primeira Guerra Mundial 

15 

 
 

A partir da análise comparativa dos mapas e de seus 
conhecimentos sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), assinale a afirmativa incorreta. 
a) Os países ibéricos, em termos de fronteiras 

territoriais, não sofreram transformações causadas 
por esse conflito ou por seus efeitos imediatos. 

b) A ocorrência da Revolução Russa, em 1917, 
episódio associado aos efeitos da Primeira Guerra 
Mundial naquela região, ocasionou o surgimento da 
URSS. 

c) O fim do Império Otomano viabilizou o 
fortalecimento político e militar do governo turco, 
garantindo sua maior influência em regiões do 
Oriente Médio. 

d) A criação das repúblicas da Iugoslávia e da 
Checoslováquia reordenou o mapa político dos 
Bálcãs e também o equilíbrio de forças entre os 
governos da região. 

e) A dissolução do Império Austro-húngaro causou, 
para a monarquia austríaca, perdas territoriais e a 
diminuição de sua interferência nas questões 
balcânicas. 

 
65 - (UFG GO/2007)     

A Primeira Guerra Mundial foi denominada por seus 
contemporâneos como “Grande Guerra”. Essa 
denominação aponta para uma diferença substantiva 
desse conflito. 
Comparada às guerras do século XIX, na Primeira 
Guerra, 
a) a duração do conflito foi maior, pois a guerra de 

trincheiras impedia os avanços militares. 
b) a infantaria destacou-se como opção estratégica no 

combate ao inimigo. 
c) os acordos diplomáticos foram responsáveis pelo 

fortalecimento do equilíbrio europeu. 
d) as ações bélicas tiveram alcance mundial porque se 

desenvolveram em todos os continentes. 
e) as inovações tecnológicas, utilizadas em larga 

escala, ampliaram o potencial beligerante. 
 
66 - (ESPM/2006)    

Sob a República de Weimar, praticamente todos os seus 
habitantes, incluindo os comunistas, estavam 

profundamente convencidos da intolerável injustiça do 
tratado que havia colocado fim na guerra, tendo a luta 
contra esse tratado sido uma das principais forças de 
mobilização em massa em todos os partidos, de direita 
ou de esquerda. 
(Eric Hobsbawm. A Questão do Nacionalismo. Nações e 

Nacionalismo desde 1780) 
 

A respeito do texto aponte a afirmação correta: 
a) O texto trata da insatisfação dos franceses, após a 

Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de 
Versalhes. 

b) O texto trata da insatisfação dos alemães em 
relação ao Tratado de Versalhes, após a Primeira 
Guerra Mundial. 

c) O texto trata da insatisfação dos franceses com o 
Tratado de Frankfurt, após a Guerra Franco-
Prussiana. 

d) O texto trata da insatisfação generalizada entre 
cidadãos franceses, quer de direita quer de 
esquerda, com as injustiças do Tratado de Verdum. 

e) O texto trata da insatisfação dos alemães, com as 
decisões impostas pelos aliados, ao término da 
Segunda Guerra Mundial, na Conferência de 
Potsdam. 

 
67 - (PUC RS/2006)    

No interior do sistema de alianças que caracterizava a 
diplomacia dos conflitos entre as potências imperialistas 
no começo do século XX, a Inglaterra abandonou a 
política do “esplêndido isolamento” da era vitoriana 
(1837-1901), consolidando, através da Tríplice Entente, 
de 1907, sua aproximação com 
a) a Itália e a França. 
b) a Rússia e a Áustria. 
c) os Estados Unidos e a Rússia. 
d) a França e a Rússia. 
e) a Áustria e a Itália. 

 
68 - (UFMS/2007)    

Quanto à ascensão da chamada direita radical após a 
Primeira Guerra Mundial, assinale a(s) proposição(ões) 
correta(s). 
01. Originou regimes autoritários em vários países da 

Europa e fora dela, caracterizados por tendências 
marcadamente liberais, anticatólicas e anti-
semitas. 

02. Apresentava forte compromisso com os partidos 
comunistas, com as forças liberais progressistas e 
com os movimentos antimilitaristas. 

04. Constituiu-se numa resposta ao perigo da 
revolução social e do poder operário em geral, à 
Revolução Russa de 1917 e ao leninismo em 
particular. 

08. Combinava autoritarismo político com a 
manutenção do liberalismo econômico, 
privilegiando o campesinato e as classes médias 
nacionais. 
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16. Originou regimes autoritários em vários países 
europeus, entre os quais pode-se destacar o 
Fascismo na Itália e o Nazismo na Alemanha. 

 
69 - (ESPM/2007)    

O período entre guerras foi marcado por uma série de 
insatisfações que estimularam ressentimentos 
nacionalistas e rivalidades na Europa. 

(Christian Lohbauer. História das Relações Internacionais) 
 

No contexto do período entre guerras no século 
passado, o Plano Dawes era: 
a) Um acordo entre os países vitoriosos na Primeira 

Guerra Mundial e a Áustria, referente ao 
pagamento de indenizações. 

b) Um acordo entre os países vitoriosos na Primeira 
Guerra Mundial e a Turquia, referente a 
indenizações. 

c) Um acordo em que 65 países se comprometiam a 
renunciar à guerra e a apoiarem a Liga das Nações. 

d) Um acordo entre os Estados Unidos e a Hungria 
estabelecendo a perda por parte desta de vários de 
seus territórios. 

e) Um plano negociado por um comitê aliado com os 
alemães, reescalonando o pagamento das 
reparações devidas pela Alemanha aos vitoriosos 
da Primeira Guerra Mundial. 

 
70 - (UECE/2007)    

A Primeira Guerra Mundial foi uma das mais sangrentas 
e dispendiosas guerras do mundo contemporâneo. 
Sabe-se que não foram, apenas, dois tiros de pistola, um 
único ato – o assassinato do arquiduque Francisco 
Ferdinando e de sua mulher Sofia –, o que assinalou o 
conflito. Inúmeros outros fatores contribuíram para 
essa guerra. 
Como fatores que contribuíram para a Primeira Guerra 
Mundial foram listados os seguintes: 

 
I. Desde o século XIX, os povos dominados por outros 

países desenvolveram sentimentos nacionalistas. 
Alguns se agruparam em alianças militares e 
disputaram a posse das colônias e de outras terras. 

II. A intensa rivalidade entre a Alemanha e a Áustria-
Hungria, na disputa por mercados consumidores 
para a venda de seus produtos industriais e a 
aquisição de matérias-primas, acirrou-se, tomando 
proporções mundiais. 

III. Uma combinação de interesses geopolíticos e uma 
dose de anarquia internacional resultaram na 
combinação de competições econômicas, 
chauvinismos nacionais e rivalidades imperialistas. 

 
Entretanto, é correto afirmar que: 
a) Apenas o I contribuiu. 
b) Apenas o I e o III contribuíram. 
c) Apenas o II e o III contribuíram. 
d) Apenas o I e o II contribuíram. 

 

71 - (ESCS DF/2008)    
“Nessa Alemanha, não há como desmenti-lo, 
predominava sobretudo o sentimento de enlevo, 
entusiasmo histórico, alegria de pôr-se em marcha, 
dispensa dos afazeres cotidianos, libertação de uma 
generalizada inércia, que assim não podia continuar. Em 
quase todos se impunham a jubilosa esperança no 
futuro, o apelo ao dever e à virilidade, em suma, a 
sensação de presenciar-se uma festividade heróica.” 

(Mann, Thomas. Doutor Fausto) 
 

A partir da leitura do texto do romancista alemão, 
podemos afirmar que às vésperas da Primeira Guerra 
Mundial: 
a) a sociedade alemã demonstrava uma forte apatia 

diante da possibilidade da guerra; 
b) havia uma forte rejeição da sociedade alemã à 

participação do país em uma guerra; 
c) os ideais nacionais mobilizaram entusiasticamente 

a sociedade em favor da participação do país na 
guerra; 

d) predominava um sentimento derrotista e de 
profundo pessimismo em relação ao poderio militar 
germânico; 

e) havia uma fé inabalável na capacidade do governo 
alemão em negociar a paz. 

 
72 - (PUC RJ/2008)    

As relações internacionais no entre-guerras (1918-1939) 
foram marcadas por uma tentativa de criar um órgão 
internacional que teria como uma de suas funções evitar 
um novo conflito mundial. 
Essa organização ficou conhecida como: 
a) Organização dos Estados Americanos (OEA). 
b) Sociedade das Nações ou Liga das Nações. 
c) Organização das Nações Unidas (ONU). 
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
e) Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 
73 - (UDESC SC/2008)    

Em 2008 teremos 90 anos do final da Primeira Guerra 
Mundial. Sobre esse conflito, é correto afirmar: 
a) A Liga das Nações foi criada apenas depois da 

Segunda Guerra. 
b) O movimento Jovem Bósnia foi um dos grandes 

suportes do império Austro-Húngaro contra os 
Sérvios. 

c) A instável situação na Península Balcânica, aliada às 
políticas expansionistas dos países europeus, levou 
a efeito à Guerra. 

d) No Tratado de Versalhes a Alemanha foi muito 
prestigiada. 

e) As políticas nazista e fascista não se relacionam com 
o final da Primeira Guerra. 

 
74 - (UFRJ/2008)    
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LOREDANO, Cássio (org.). J. Carlos contra a guerra. 

Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. 
 

A charge “Um cadáver”, de J. Carlos, foi publicada em 
1918. Nela, a Germânia diz: “E agora, meu filho?... 
Quem paga essas contas?”(Cadáver: gíria da época para 
credor, cobrador). 
Entre 1914 e 1918, o mundo esteve envolvido de forma 
direta ou indireta em sua Primeira Grande Guerra. O 
quadro pós-conflito foi definido pelos países 
vencedores – Inglaterra, França e EUA – , tendo sido a 
Alemanha considerada a principal responsável pelo 
conflito. 
 
Apresente duas determinações do Tratado de Versalhes 
(1919) que tiveram fortes repercussões para a 
economia alemã no pós-1ª Guerra. 

 
75 - (UNIFOR CE/2008)    

Considere a ilustração. 

 
(Antonio Pedro e Lizânias de Souza Lima. História.  

São Paulo: FTD, 2002. p. 224) 
 

A História contemporânea foi marcada por muitos 
conflitos bélicos que provocaram grandes 
transformações políticas no mundo. A ilustração refere-
se a um desses conflitos e por suas características trata-
se de 
a) um conflito indireto entre países comunistas contra 

países de economia capitalista. 
b) uma guerra entre as tropas de Napoleão Bonaparte 

e os impérios monárquicos. 

c) um combate bélico direto entre os países do Eixo e 
os países da Tríplice Aliança. 

d) uma guerra entre países do Ocidente contra países 
aliados da Europa Oriental. 

e) um confronto direto entre os países da Tríplice 
Aliança e os da Tríplice Entente. 

 
76 - (UFOP MG/2008)    

Das duas últimas décadas do século XIX até os anos que 
antecederam à Primeira Guerra Mundial, ocorreu a 
expansão das economias capitalistas. A respeito das 
conseqüências do Imperialismo nos continentes asiático 
e africano, no período indicado, assinale a afirmativa 
incorreta. 
a) Os povos asiáticos e africanos aceitaram 

pacificamente as políticas implementadas pelas 
potências européias em seus países. 

b) Ocorreu a desorganização das atividades 
econômicas tradicionais, como a agricultura de 
subsistência, o artesanato coletivista e a pecuária 
itinerante. 

c) Na Índia, houve a decadência da indústria têxtil 
artesanal, pois essa foi obrigada a comprar 
produtos industrializados da Inglaterra. 

d) Ocorreu a divisão territorial da China em várias 
zonas de influência européia e norte-americana. 

 
77 - (UFTM MG/2008)    

“Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi 
tão impressionante que muitos (...) se recusaram a ver 
qualquer continuidade com o passado. ‘Paz’ significava 
‘antes de 1914’: depois disso veio algo que não mais 
merecia esse nome. Era compreensível. 
Em 1914 não havia grande guerra fazia um século, quer 
dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes 
potências, ou mesmo a maioria delas (...).” 

(Eric Hobsbawm, Era dos Extremos: o breve século XX) 
 

a) Na economia, o que caracterizou o período de 
“paz”, citado pelo autor? 

b) Explique um motivo da guerra a que Hobsbawm se 
refere. 

 
78 - (UFPEL RS/2008)    

Artigos do Tratado de Versalhes (séc. XX) : 
Art. 45 – Alemanha cede à França a propriedade 
absoluta [...], com direito total de exploração, das minas 
de carvão situadas na bacia do rio Sarre. 
Art. 119 – A Alemanha renuncia, em favor das potências 
aliadas, a todos os direitos sobre as colônias 
ultramarinas. 
Art. 171 – Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a 
importação de carros blindados, tanques, ou qualquer 
outro instrumento que sirva a objetivos de guerra. 
Art. 232 – A Alemanha se compromete a reparar todos 
os danos causados à população civil das potências 
aliadas e a seus bens”. 

MARQUES, Adhemar Martins et all. História 
Contemporânea – 
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Textos e documentos. São Paulo: Contexto, 1999. 
 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é 
correto afirmar que o Tratado de Versalhes 
a) encerrou a 2ª Guerra Mundial, fazendo com que a 

Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para 
os países dos Aliados. 

b) extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, 
com o objetivo de preservar a paz mundial. 

c) estimulou a competição econômica e colonial entre 
os países europeus, culminando na 1ª Guerra 
Mundial. 

d) permitiu que as potências aliadas dividissem a 
Alemanha no fim da 2ª Guerra Mundial, em quatro 
zonas de ocupação: francesa, britânica, americana 
e soviética. 

e) impôs duras sanções à Alemanha, no fim da 1ª 
Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e 
reorganizando as forças políticas do país. 

f) I.R. 
 
79 - (UFU MG/2007)    

Considere as alternativas a seguir e marque a 
INCORRETA. 
a) A Grande Guerra (1914-1918) foi, até então, o 

maior conflito mundial, envolvendo quase todas as 
nações da Europa. Porém, antes da guerra, essas 
nações eram aliadas e não havia rivalidades 
políticas e econômicas entre as grandes potências, 
o que contribui para que o período fosse entendido 
por muitos, mesmo entre os críticos mais ativos, 
como auge da sociedade liberal. 

b) Vários movimentos artísticos contestaram a crença 
inabalável nos avanços da ciência ou criticavam 
ironicamente as supostas conquistas da civilização 
ocidental. Tais movimentos – ou vanguardas – 
foram marcados pela grave consideração acerca 
das questões de seu tempo e, mesmo sendo plurais, 
as vanguardas tematizaram o mundo a que 
pertenciam. 

c) Movimentos como o dadaísmo, o futurismo, o 
surrealismo, o expressionismo, entre outras 
vanguardas existentes em várias partes do mundo 
no início do século XX, inclusive no Brasil, lideraram 
protestos contra a sociedade liberal e o ritmo 
mecanizado da vida moderna no âmbito das artes, 
com amplas repercussões. 

d) Vanguardas artísticas contemporâneas existiram 
pelo menos desde a passagem do século XIX para o 
XX, sobretudo na Europa, e também na América e 
Brasil. Sob o impacto da “era dos cataclismos” que 
marcou as décadas iniciais do século XX, 
movimentos genericamente chamados 
“modernos” ampliaram sua crítica e inovação, 
rompendo com estéticas e valores tradicionais. 

 
80 - (UFU MG/2008)    

Em 1992, François Mitterrand, então presidente da 
França, visitou inesperadamente a cidade de Sarajevo, 
hoje capital da Bósnia-Herzegovina, em uma data 
precisa: fazia 88 anos desde o início dos conflitos, 
naquela mesma cidade, que tinham sido convertidos no 
estopim da Grande Guerra, mais tarde conhecida como 
Primeira Guerra Mundial. O objetivo de Mitterrand era 
sensibilizar a opinião pública mundial sobre a gravidade 
da crise bósnia e sua visita podia ser entendida como “a 
evocação de uma catástrofe histórica precipitada por 
um erro político e de cálculo”. Esse gesto lembrava 
também as possíveis relações entre as políticas 
internacionais e as questões nacionais ou étnicas de 
abrangência local. 

Adaptado de Hobsbawm Eric J. A Era dos Extremos: o breve 
século XX. Trad. de 

Marcos Santarrita. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. p.12-13. 

 
Considerando esse assunto e os dois contextos 
mencionados (início e final do século XX), marque a 
alternativa INCORRETA. 
a) Na década de 1990, os violentos conflitos de fundo 

étnico-religioso nos Bálcãs, nos territórios que 
constituíram a ex-Iugoslávia, foram pacificados 
após uma intensa mobilização de forças militares e 
políticas internacionais, dirigidas pela ONU. No 
entanto, a solução para a guerra civil só foi 
encaminhada quando se separou, por meio de 
fronteiras, as nações e etnias em conflito. 

b) Embora parecesse um fato isolado e ligado apenas 
ao conflito entre sérvios e bósnios, o assassinato do 
herdeiro do Império Austro-Húngaro, em 1914, 
agravou a crise na região dos Bálcãs e provocou a 
mobilização de várias outras nações, por meio do 
sistema de alianças e tratados militares europeu, 
levando as principais potências da época à guerra. 

c) As fronteiras nacionais, vinculadas às origens 
étnicas e místicas de um povo, marcam limites 
culturais e espaciais de ação militar. Os eventuais 
conflitos existentes nos países devem ser resolvidos 
internamente, sob o risco de emergir uma guerra 
internacional. 

d) O gesto de Mitterrand em 1992 e a evocação de 
uma catástrofe anterior indicam claramente a 
importância da compreensão de condições 
históricas que envolvem diferentes comunidades 
étnico-religiosas e a formação de nacionalidades, a 
fim de se evitar a imposição de “fronteiras 
artificiais”, potencialmente conflituosas. 

 
81 - (UNESP SP/2008)    

A vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos 
na primeira guerra tinha o caráter de consagração da 
democracia e de triunfo definitivo do liberalismo sobre 
as tramas reacionárias do Congresso de Viena. A guerra 
também agudizou os conflitos entre diversos grupos e 
segmentos sociais e nacionais; além disso, ela agravou 
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as desigualdades sociais, privilegiando alguns em 
detrimento de muitos. 

(Luis César Rodrigues, A primeira guerra mundial. 
Adaptado.) 

 
Segundo o autor, a primeira guerra 
a) politicamente, destruiu as frágeis estruturas dos 

Estados liberais e fortaleceu os Estados 
reacionários e, socialmente, garantiu direitos para 
a imensa maioria. 

b) significou a vitória dos Estados liberais, a destruição 
das estruturas políticas herdadas do Congresso de 
Viena e o aprofundamento dos conflitos sociais. 

c) trouxe instabilidade política entre os Estados 
absolutistas vitoriosos e os Estados liberais 
derrotados e estabilidade social para as diferentes 
classes sociais. 

d) garantiu a estabilidade política e econômica na 
Europa com a vitória das forças reacionárias, 
porém, gerou crescentes tensões sociais. 

e) preservou as estruturas políticas nascidas a partir 
do Congresso de Viena, enfraqueceu os Estados 
liberais e neutralizou os conflitos sociais. 

 
82 - (ESPM/2008)    

Leia o texto e responda: 
 
A grande guerra de 1914-1918 dará grande impulso à 
indústria brasileira. No primeiro grande censo posterior 
à guerra realizado em 1920, os estabelecimentos 
industriais arrolados somarão 13.336, com 1.815.156 
contos de capital e 275.512 operários. Destes 
estabelecimentos, 5.936 tinham sido fundados no 
quinqüênio 1915-1919, o que revela claramente a 
influência da guerra. 

(Caio Prado Jr. História Econômica do Brasil) 
 

Sobre a relação entre o Brasil e a Primeira Guerra 
Mundial é correto afirmar que: 
a) A guerra desenrolada na Europa produziu pobreza 

e miséria generalizada nos países da América 
Latina. 

b) Os países latino-americanos, o Brasil entre eles, 
tornaram–se exportadores de armamentos para os 
países envolvidos no conflito. 

c) Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil 
conseguiu manter a neutralidade até o final do 
conflito, obtendo com tal postura grandes 
vantagens ao vender manufaturas para os dois 
blocos em conflito. 

d) A guerra levou o Brasil a diminuir as exportações e 
a aumentar as importações de novos fornecedores, 
como os Estados Unidos, o que impediu nossa 
industrialização. 

e) A guerra levou o Brasil a diminuir as importações e 
a aumentar as exportações, tendo crescido 
bastante no eixo Rio-São Paulo o número de 
estabelecimentos industriais. 

 

83 - (UERJ/2009)     
A Primeira Guerra Mundial não resolveu nada. As 
esperanças que gerou – de um mundo pacífico e 
democrático de Estados-nação sob a Liga das Nações; de 
um retorno à economia mundial de 1913; mesmo (entre 
os que saudaram a Revolução Russa) de capitalismo 
mundial derrubado dentro de anos ou meses por um 
levante dos oprimidos – logo foram frustradas. O 
passado estava fora de alcance, o futuro fora adiado, o 
presente era amargo, a não ser por uns poucos anos 
passageiros em meados da década de 1920. 

ERIC J. HOBSBAWM 
A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991).  

São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 

O período entre-guerras (1919-1939) começou com 
uma combinação de esperança e ressentimento. 
Diversos acordos foram impostos pelos Estados 
vencedores aos derrotados. O mais conhecido deles é o 
Tratado de Versalhes de 1919. Outros tratados 
complementares também foram assinados e 
igualmente tiveram grande importância para a 
geopolítica mundial. 
Indique duas transformações na geopolítica mundial 
decorrentes desses tratados complementares. 
Em seguida, cite dois países que foram submetidos a 
eles. 

 
84 - (UEPG PR/2009)    

"Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi 
tão impressionante que muitos [...] se recusaram a ver 
qualquer continuidade com o passado. 'Paz' significava 
'antes de 1914': depois disso veio algo que não mais 
merecia esse nome."  

(HOBSBAWM, E. A era dos extremos)  
 

Sobre a 1a Guerra Mundial e seus desdobramentos, 
assinale o que for correto.  

 
01. A 1a Grande Guerra Mundial foi, em última 

instância, o resultado dos atritos permanentes 
provocados pelo imperialismo das grandes 
potências, agrupadas em dois sistemas antagônicos 
de alianças: o sistema diplomático alemão, que 
levou à formação da Tríplice Aliança, e o sistema da 
Tríplice Entente.  

02. Após a unificação política, a Alemanha conheceu 
um período de acelerado desenvolvimento 
industrial, sobretudo na siderurgia, na química, nos 
transportes e na manufatura de instrumentos 
científicos, o que a transformou na principal 
potência européia, em condições de concorrer com 
o até então dominante comércio inglês.  

04. A Liga das Nações, tribunal supranacional para 
arbitrar e regular conflitos, foi criada como parte 
dos acordos de paz. Seus princípios e mecanismos 
tiveram força de controle sobre os atos das 
principais potências.  
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08. Após a guerra, era necessário tornar o mundo mais 
seguro contra o bolchevismo. A maneira mais 
imediata de tratar a Rússia revolucionária foi isolá-
la atrás de um cinturão (cordon sanitaire) de 
pequenas repúblicas (Finlândia, Estônia, Letônia e 
Lituânia) e de Estados como a Polônia, Romênia e 
Tchecoslováquia.  

16. Pela sua importância para a deflagração da guerra, 
merece registro o conflito austro-sérvio: a Sérvia 
fomentava agitações nacionalistas no Império 
Austro-Húngaro, motivo de constantes atritos entre 
os dois países. A Rússia, por sua vez, protegia a 
Sérvia, pensando em expandir-se para os Bálcãs.  

 
85 - (UFV MG/2009)    

Com relação à I Guerra Mundial, NÃO representa uma 
de suas conseqüências: 

 
a) o fim da hegemonia econômica européia sobre o 

mundo, superada pelo crescimento do capitalismo 
norteamericano. 

b) o incremento na industrialização de países latino-
americanos, diminuindo a dependência das 
importações de produtos industriais. 

c) a reestruturação das forças políticas européias, 
com o enfraquecimento da Alemanha, penalizada 
com as medidas do Tratado de Versalhes. 

d) a falência da Organização das Nações Unidas, que 
não conseguiu impedir o aparecimento de regimes 
nazi-fascistas na Europa. 

 
86 - (UNIFOR CE/2009)    

Analise cuidadosamente as informações do mapa. 
 

 
(Elaine Senise Barbosa, Newton Nazaro Junior e Silvio 

Adegas Pêra. 
Panorama da História. Curitiba: Positivo, 2005. p. 112) 

 
O mapa apresenta indicações que podem ser 
relacionadas a um fato histórico que 

 
a) colocou em lados opostos comunistas e capitalistas. 
b) representou um confronto entre potências 

imperialistas. 

c) provocou a derrota dos governos liberais pelos 
fascistas. 

d) terminou com a vitória dos comunistas sobre os 
nazistas. 

e) resultou na luta direta entre nazi-fascistas e 
bolcheviques. 

 
87 - (UNCISAL AL/2008)    

“A 28 de junho de 1914, durante visita a Sarajevo, 
capital da Bósnia, Francisco Ferdinando e sua esposa 
Sofia foram assassinados a tiros por militantes da Jovem 
Bósnia. (...) Era a fagulha que faltava para atear fogo ao 
barril de pólvora. Um mês depois, a guerra começou.” 

(Alceu Pazzinato e Maria Helena Senise, 
História Moderna e Contemporânea) 

 
Um dos fatores responsáveis pela referida guerra 
relaciona-se 

 
a) à rivalidade entre a Inglaterra, pioneira na 

industrialização, e a Alemanha, que alcançara a 
unificação política e crescia economicamente. 

b) à disputa, entre os países europeus, por regiões 
ricas em ouro e prata e por fornecedores de 
produtos manufaturados. 

c) às tensões entre Estados Unidos e União Soviética, 
que queriam ampliar suas respectivas áreas de 
influência no mundo. 

d) ao acirramento da questão das nacionalidades na 
África, onde se iniciavam os movimentos de 
emancipação colonial. 

e) ao revanchismo da Prússia devido à derrota na 
guerra contra a França, o que levou o país a 
organizar a Tríplice Aliança contra a Entente. 

 
88 - (CEFET PR/2009)    

Chamamos de “Primeira Guerra Mundial” uma série de 
conflitos ocorridos principalmente na Europa entre 
1914 até 1918. Sobre esse assunto, estabeleça 
correspondência entre a coluna I e a coluna II. 

 
Coluna I 

 
( 1 ) Tríplice Entente 
( 2 ) Tríplice Aliança 
( 3 ) Tratado de Versalhes 
( 4 ) Tratado de Saint Germain 
( 5 ) Catorze Pontos 

 
Coluna II 
 
(  ) Bloco liderado pelo Império Britânico, França e 

Império Russo. 
(  ) Acordo proposto pelo presidente norte-americano 

Woodrow Wilson para a reconstrução européia. 
(  ) Bloco liderado pelo Império Alemão, Império 

Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. 
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(  ) Acordo que impunha à Alemanha perda de parte de 
seu território, restrição do seu exército e 
pagamento de indenização. 

(  ) Acordo que declarava dissolvida a Monarquia 
Austro-Húngara. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) 2, 3, 5, 4 e 1 . 
b) 1, 2, 5, 4 e 3 . 
c) 1, 5, 2, 4 e 3 . 
d) 1, 5, 2, 3 e 4. 
e) 4, 5, 2, 3 e 1. 

 
89 - (Mackenzie SP/2009)    

“Em 1916, em meio à guerra, Marcel Duchamp (1887-
1968) produzia a obra Roda de bicicleta. Nem a roda 
servia para andar, nem o banco servia para sentar. Algo 
aparentemente irracional, ilógico, diriam muitos (...). 
Mais do que uma outra forma de produzir arte, 
Duchamp estava propondo uma outra forma de ver a 
arte, de olhar para o mundo. (...) Depois de sua Roda de 
bicicleta, o mundo das artes não seria mais o mesmo. 
Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo não seria 
mais o mesmo.” 
 

 
Flávio de Campos e Renan G. Miranda 

 
 
De acordo com o texto acima, a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) 
 
a) fortaleceu a crença dos homens da época na 

capacidade de construção de uma sociedade 
melhor, por meio da racionalidade tecnológica. 

b) consolidou a hegemonia cultural européia perante 
o mundo ocidental, desprezando as demais 
manifestações artísticas. 

c) possibilitou o surgimento de novas vanguardas 
artísticas, preocupadas em defender os modelos 
acadêmicos clássicos europeus. 

d) assinalou a crise da cultura européia, baseada no 
racionalismo e no fascínio iluminista pela 
tecnologia e pelo progresso. 

e) manifestou a decadência cultural em que se 
encontrava o mundo ocidental na segunda metade 
do século XIX. 

 
90 - (UECE/2009)    

Estima-se que na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
cerca de 10 milhões de pessoas morreram no campo de 
batalha. Um aumento significativo em comparação com 
as demais guerras no século anterior. Sobre a Primeira 
Guerra Mundial é correto afirmar que 

 
a) foi um conflito restrito entre algumas nações 

européias e que não trouxe nenhuma inovação em 
armas e técnicas de guerra. 

b) esta guerra marcou as ações de bastidores, com 
batalhas e confrontos ocasionais. 

c) marcou uma nova fase bélica com a introdução das 
trincheiras, técnicas e táticas para avançar nas 
linhas inimigas. 

d) teve curta duração e não representou mudança em 
relação aos conflitos anteriores.  

 
91 - (ESPM/2010)    

Budapeste originou-se da fusão das cidades de Buda 
e Óbuda na margem direita do Danúbio, com Peste na 
margem esquerda. A região já pertencera aos impérios 
romano e otomano. A cidade era um cadinho étnico no 
qual conviviam magiares, judeus, ciganos, descendentes 
de alemães e de povos eslavos. 

(Revista Carta Capital, 26/08/2009) 
 

 
 

A mudança da situação política de Budapeste e as 
transformações que modificaram o mapa político da 
Europa apresentado acima foram consequência: 

 
a) das Guerras Napoleônicas; 
b) da Guerra Austro-Prussiana; 
c) da Primeira Guerra Mundial; 
d) da Segunda Guerra Mundial; 
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e) da Guerra Fria. 
 
92 - (UFG GO/2010)    

Leia os documentos a seguir. 
 

Os camponeses partem para o front com incrível 
entusiasmo; e as classes superiores da sociedade, quer 
sejam liberais ou conservadoras, os aclamam, 
desejando-lhes boa sorte […] Habitualmente, os 
camponeses sentiam que não tinham nada a fazer a não 
ser beber; mas agora não é mais assim. É como se a 
guerra lhes desse uma razão para viver […] No ardor dos 
soldados russos se percebe o entusiasmo que agita o 
coração dos antigos mártires se lançando para a morte 
gloriosa. 

LE BON, Gustave. 1916 apud JANOTTI, Maria de 
Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto de 

imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. p.17. 
 

Após um ano de massacre, o caráter imperialista da 
guerra cada vez mais se afirmou; essa é a prova de que 
suas causas encontram-se na política imperialista e 
colonial de todos os governos responsáveis pelo 
desencadeamento desta carnificina. […] Hoje, mais do 
que nunca, devemos nos opor a essas pretensões 
anexionistas e lutar pelo fim desta guerra […] que 
provocou misérias tão intensas entre os trabalhadores 
de todos os países. 
CONFERÊNCIA DE ZIMMERWALD - 5 a 8 de setembro de 

1915. Apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira 
Guerra Mundial. O confronto de imperialismos. São 

Paulo: Atual, 1992. [Adaptado]. 
 

No início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa de 
ideias em torno do envolvimento nesse conflito. Com 
base na leitura de cada um dos documentos, explique as 
posições assumidas sobre a participação na guerra. 

 
93 - (UNIMONTES MG/2010)    

Entre o arsenal de que os colegiais dispõem para ferir o 
orgulho alheio está o .corredor polonês., passagem 
estreita entre duas fileiras de punhos e pés, percorrida 
pelos mais fracos. Atos de violência contra vítimas 
indefesas sempre existiram em escolas, quartéis e 
prisões, mas o termo só surgiu no início do século XX. 

 (SUPERINTERESSANTE. Dezembro/2009, p. 41) 
 
 Corredor Polonês foi o nome dado, originalmente, à/ao 
 

a) faixa de terra que a Alemanha cedeu à recém-
nascida Polônia, em 1919, seguindo determinação 
do Tratado de Versalhes. 

b) território junto ao Mar Báltico, parte do antigo 
reino da Polônia, anexado pela Alemanha em 
1919, como parte dos acordos de Versalhes. 

c) pequena parcela do território do Império Austro-
Húngaro, anexado pelos poloneses, em 1919, 
garantindo-lhes saída para o mar. 

d) faixa de terra que a URSS cedeu aos lituanos, no 
pós-Primeira Guerra Mundial, comprometendo o 
acesso dos poloneses ao mar. 

 
94 - (UNIMONTES MG/2010)    

As esperanças geradas – de um mundo pacífico e 
democrático de Estados-nação sob a Liga das Nações; 
de um retorno à economia mundial de 1913 (...) – logo 
foram frustradas. 
 
(HOBSBAWM, E. A era dos extremos. São Paulo: Cia das 
Letras, 1995 – Adaptado) 

 
O princípio básico de reordenação do mapa-múndi, no 
pós-Primeira Guerra Mundial, segundo Eric 
Hobsbawm, foi o de criar Estados-nação étnico-
linguísticos. Entre os objetivos dessa política, é 
INCORRETO elencar: 

 
a) o preenchimento dos vazios deixados na Europa 

pelo colapso do Império Austro-Húngaro. 
b) o controle e enfraquecimento dos EUA, de modo 

que essa nação não alterasse substancialmente o 
quadro geopolítico europeu. 

c) a contenção do movimento bolchevique por meio 
de uma espécie de cordão sanitário. 

d) o remapeamento do Oriente Médio, submetendo 
os territórios, anteriormente controlados pelo 
Império Turco-Otomano, à Inglaterra e à França. 

 
95 - (UEPG PR/2011)    

O conflito que ocorreu entre 1914 e 1918, a primeira 
guerra mundial, configura-se como um dos mais 
importantes episódios históricos do século XX. Sobre 
esse acontecimento, assinale o que for correto. 

 
01. As questões nacionalistas e a disputa de mercados 

encontram-se entre as razões que levaram ao 
início da guerra. 

02. Em meio ao conflito, a Rússia, país bastante 
atingido pela guerra, passou por uma grande 
transformação interna com a ocorrência da 
revolução de 1917. 

04. Os Estados Unidos envolveram-se diretamente no 
conflito desde o seu início, com o envio de tropas, 
mantimentos e armas para a Europa. Os norte-
americanos foram decisivos para a derrota dos 
países que formavam a tríplice aliança. 

08. Imediatamente após o final da guerra, a Europa 
viveu um período de grande crescimento 
econômico. Como a população civil não foi 
afetada pelas batalhas a indústria européia 
registrou seus maiores índices de produção no 
século XX. 

 
96 - (UESPI/2011)    

Depois da 1ª. Guerra Mundial, houve a assinatura do 
Tratado de Versalhes e o desejo de que a paz 
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caminhasse pelo mundo, sem disputas e competições. 
No entanto, o Tratado de Versalhes: 

 
a) provocou insatisfações no povo alemão, 

descontente com regras e cobranças dos 
vencedores. 

b) influenciou o poder dos norte-americanos 
interessados na fundação do Mercado Comum 
Europeu. 

c) apresentou ideias equilibradas para cessar as 
intrigas, mas não contou com o apoio dos 
franceses. 

d) foi o único tratado assinado pelos países 
participantes da guerra, devido à extensão dos 
seus objetivos. 

e) contou com a adesão de todas as nações 
europeias, deixando pequenas tensões entre 
ingleses e franceses. 

 
97 - (UFG GO/2011)    

Observe os cartazes a seguir. 
 

 
Cartaz militar inglês da I Guerra. Legenda: Mulheres da 

Inglaterra, digam: “vá!” Disponível em: 
<http://historywiki.wikispaces.com/file/view/women_

of_britain_say_go.jpg/ 
31172833/women_of_britain_say_go.jpg>. Acesso 

em: 11 out. 2010. 
 

 
Cartaz militar estadunidense da II Guerra. Legenda: 

Nós podemos fazer! Disponível em: 
<http://postersdeguerra.blogspot.com>. Acesso em: 

11 out. 2010. 
 

Na primeira metade do século XX, durante as duas 
guerras mundiais, os cartazes foram importantes 
ferramentas para a mobilização de pessoas, orientando 
suas ações e seus sentimentos em relação aos conflitos. 
Com base na comparação entre os cartazes acima, 

 
a) descreva como a atitude da figura feminina é 

representada em cada um deles; 
b) explique a utilização da força de trabalho das 

mulheres no período de cada uma das guerras. 

 
98 - (FUVEST SP/2011)    

Este livro não pretende ser um libelo nem uma 
confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte 
não é uma aventura para aqueles que se deparam face 
a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma 
geração de homens que, mesmo tendo escapado às 
granadas, foram destruídos pela guerra. 

Erich Maria Remarque, Nada de novo no front. São 
Paulo: Abril, 1974 [1929], p.9. 

 
Publicado originalmente em 1929, logo transformado 
em best seller mundial, o livro de Remarque é, em boa 
parte, autobiográfico, já que seu autor foi combatente 
do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, 
ocorrida entre 1914 e 1918. Discuta a ideia transmitida 
por “uma geração de homens que, mesmo tendo 
escapado às granadas, foram destruídos pela guerra”, 
considerando: 

 
a) As formas tradicionais de realização de guerras 

internacionais, vigentes até 1914 e, a partir daí, 
modificadas. 

b) A relação da guerra com a economia mundial, 
entre as últimas décadas do século XIX e as 
primeiras do século XX. 

 
99 - (UCS RS/2011)    

O período entre guerras (1919-39) caracterizou-se, 
entre outras coisas, 

 
a) pelos contrastes econômicos no Ocidente, 

havendo avassaladora crise econômica na Europa, 
mas tranquilidade e progresso financeiro 
contínuo nos Estados Unidos e nos países latino-
americanos. 

b) pela presença de governos democráticos e pela 
política exterior de neutralidade e autonomia em 
toda a América Latina, destacando-se o 
peronismo na Argentina, o varguismo no Brasil e 
o cardenismo no México. 

c) pelo predomínio dos regimes liberais e 
parlamentaristas na Europa oriental, pois o 
envolvimento na I Guerra Mundial havia liquidado 
com as tendências politicas totalitárias da região. 

d) pelas ações intervencionistas desenvolvidas por 
algumas das potências mundiais, manifestas, por 
exemplo, nas presenças francesa e inglesa no 
norte da África ou na participação norte-
americana na Guerra do Vietnã. 

e) pela radicalização política entre esquerda e 
direita. No primeiro caso, destaca-se a vitória do 
projeto bolchevique na Revolução Russa; no 
segundo, a ascensão do nazi-fascismo em várias 
partes da Europa. 

 
100 - (UDESC SC/2011)    

O período que vai da metade do século XIX até a 
Primeira Guerra Mundial foi marcado por profundas 
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transformações históricas. Sobre esse período e as 
transformações históricas ocorridas, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
a) A expansão do capitalismo pelo mundo, a partir da 

segunda metade do século XIX, implicou expansão 
territorial e nova ocupação colonial, também 
conhecida como imperialismo. Os países 
industrializados redividiram politica, geografica e 
economicamente os continentes asiático, africano 
e americano. 

b) Nesse período o antigo trio baseado em ferro, 
carvão e máquinas a vapor (que marcou a 
Revolução Industrial) foi substituído por outro, 
composto de aço (e outros metais leves), 
eletricidade e petróleo (e outros produtos 
químicos). 

c) As duas últimas décadas do século XIX 
apresentaram transformações importantes, como 
o desenvolvimento de novas fontes de energia 
baseadas na eletricidade e no petróleo, 
permitindo que novas indústrias fossem 
formadas, principalmente, na área da metalurgia 
e da siderurgia. 

d) Nesse período, as potências industriais da época, 
como China, Rússia e Estados Unidos iniciaram um 
novo ciclo de expansão do capitalismo, também 
conhecido como imperialismo. Essas potências 
repartiram politica, geografica e economicamente 
os continentes asiático, africano e americano. 

e) Foi nesse período que a ideia de modernidade 
associada à de progresso e civilização se 
disseminou, especialmente nos centros urbanos. 
Nesse período criou-se a ilusão de que a 
humanidade vivia em um contínuo avanço 
técnico-científico. 

 
101 - (UFG GO/2011)    

Leia o testemunho e analise a imagem. 
 

A alguns passos de nós, no fundo da trincheira, jaz um 
corpo. É de um suboficial: está enterrado pela metade; 
vê-se apenas a cabeça, um ombro anterior, o braço se 
enrijeceu e ficou estacado, e todos que andam pela vala 
esbarram e tropeçam na mão e no braço. Seria preciso 
cortar o braço ou retirar o corpo. Ninguém tem 
coragem. 

TESTEMUNHO DE UM SOLDADO FRANCÊS. Apud: 
VINCENT, Gérard. 

Uma história do segredo? In: PROST, Antoine; 
VINCENT, Gérard. 

História da vida privada: da Primeira Guerra aos 
nossos dias. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995, v. 5. p. 206. [Adaptado]. 
 

 
Dizeres do monumento francês: “Contra a guerra; às 

suas vitimas, à fraternidade dos povos. 
Que o futuro console a dor”. Disponível em: 

<http://guerres-mondiales.xooit.fr/t165-
Dardilly.htm>. Acesso em: 26 maio 2011. 

 
O testemunho do soldado demarca a experiência na 
guerra, assim como o monumento francês expõe a 
lembrança sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), que, para os países europeus, ficou conhecida 
como a “Grande Guerra”. Diante do exposto e de 
acordo com o texto e a imagem, explique de que forma 

 
a) a guerra nas trincheiras levou às manifestações 

pelo pacifismo, especialmente na França, findo o 
conflito, em 1918. 

b) a memória sobre a Grande Guerra, expressa no 
monumento, se relaciona à posição política 
francesa diante das ofensivas alemãs durante os 
anos de 1930. 

 
102 - (FGV/2012)    

A I Guerra Mundial (1914-1918) provocou mudanças 
importantes no mapa político da Europa. Entre essas, é 
correto apontar a 

 
a) devolução da Alsácia-Lorena, então com a 

Alemanha, para a França e a concessão de uma 
saída para o mar para a Polônia, criando o 
chamado Corredor Polonês. 

b) perda, pela Itália, da região de Trieste para a 
Iugoslávia, e a cessão, pela França, da região basca 
para a Espanha. 

c) anexação do norte da Bélgica pela França e o 
reconhecimento da independência da Grécia. 

d) incorporação de Montenegro ao território grego e 
a fragmentação do Reino Unido, com a 
independência do País de Gales. 

e) ampliação do Império Austro-Húngaro, com o 
ajuntamento da Sérvia, e a devolução da Armênia 
para o Império Turco. 

 
103 - (UFPR/2012)    

Com base nos estudos sobre as consequências da 
Primeira Guerra Mundial para a Europa, é correto 
afirmar: 
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a) Apesar de grande parte do território europeu ter 

sido devastado com a Guerra, o mapa geopolítico 
do continente permaneceu o mesmo, 
demonstrando a força das monarquias nacionais. 

b) A Primeira Guerra Mundial levou ao fim o Império 
Austro-Húngaro e Otomano, que se dividiram em 
diversos países independentes e adotaram o 
socialismo soviético, conforme acordado no 
Tratado de Brest-Litovski. 

c) Essa Guerra marcou o final dos Impérios Austro-
Húngaro e Otomano, a implantação do modelo 
democrático-liberal em vários países europeus, a 
afirmação do princípio de autodeterminação dos 
povos em bases étnicas e culturais e a grande 
penalização da Alemanha pelo Tratado de 
Versalhes. 

d) A Alemanha e a Itália foram as grandes derrotadas 
nessa guerra, perdendo parte de seus territórios, 
que se declararam independentes pelo princípio 
de autodeterminação do presidente Woodrow 
Wilson. 

e) Além do final do Império Otomano, essa guerra 
trouxe o fim dos impérios coloniais de França e 
Alemanha, sem contar o fim do recém-implantado 
socialismo soviético, por conta do Tratado de 
Versalhes. 

 
104 - (ACAFE SC/2012)    

As alianças militares, as disputas colonialistas e a 
corrida armamentista levaram a Europa à Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). 

 
Acerca desse contexto é correto afirmar, exceto: 

 
a) A Rússia aliou-se com a Tríplice Aliança para 

derrotar os Sérvios em Sarajevo. 
b) Os Estados Unidos da América entraram no 

conflito ao lado da Tríplice Entente. 
c) Entre as inovações tecnológicas destacaram- se a 

utilização de submarinos, tanques de guerra e 
encouraçados. 

d) O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha 
culpada pela guerra e impôs diversas sanções ao 
governo alemão. 

 
105 - (UFTM MG/2012)    

Analise a tabela. 
 

 
 

Sobre o crescimento dos gastos militares, é correto 
afirmar que 

 
a) foi um subproduto das crescentes disputas que 

envolveram esses países, que buscavam se 
fortalecer no cenário externo. 

b) foi motivado pela necessidade de enfrentar os 
movimentos armados nas colônias da África e 
Ásia, que começavam a se rebelar. 

c) incentivou a formação de grupos pacifistas, que 
combatiam os gastos com armas por meio de 
campanhas junto aos empresários. 

d) deveu-se ao oligopólio da produção de 
equipamentos militares, cujos preços eram 
impostos pelas poucas empresas do setor. 

e) resultou da necessidade de os Estados armarem-
se para controlar a mobilização dos trabalhadores 
urbanos e suas greves. 

 
106 - (UEM PR/2012)    

Sobre a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Chama-se Paz Armada às décadas anteriores ao 

conflito, no qual as grandes potências europeias 
se lançaram numa política armamentista, 
alimentada pela rivalidade na corrida imperialista. 

02. Derrotada na guerra, a Alemanha se submeteu às 
condições do Tratado de Versalhes, sendo 
obrigada a pagar pesadas indenizações aos países 
vencedores. 

04. O nacionalismo e a exaltação patriótica do projeto 
da Grande Sérvia, do revanchismo francês, do 
pangermanismo alemão e do pan-eslavismo russo 
alimentaram um “barril de pólvora” que estourou 
em 1914. 

08. No confronto iniciado em 1914, entre os dois 
blocos europeus, a Itália, rompendo seu acordo na 
Tríplice Entente, manteve-se inicialmente neutra, 
vindo, após, a combater ao lado da Tríplice 
Aliança. 

16. Para a Tríplice Entente, a entrada dos Estados 
Unidos da América na guerra, em 1917, 
compensou a saída da Rússia, imersa em uma 
revolução socialista. 

 
107 - (ESPCEX/2011)    
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A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes 
proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu 
quase todo o continente europeu e várias outras 
regiões do mundo. Sobre esse conflito é correto afirmar 
que 

 
a) a disputa por regiões coloniais acirrou as 

rivalidades entre as grandes potências, levando ao 
fim grandes alianças, como é o caso do 
desmantelamento da Tríplice Entente. 

b) a chamada “paz armada” foi imposta ao final do 
conflito, quando os países europeus já 
encontravam-se desgastados com a guerra, com o 
objetivo de cessar os combates e evitar novos 
conflitos. 

c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio 
econômico e militar, ao lado da Entente, foi 
fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. 

d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro 
do trono austro-húngaro, levou o Império 
austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar 
guerra à Sérvia, dando início ao conflito. 

e) ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a 
devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, ricos 
em minério de ferro e carvão. 

 
108 - (UEPG PR/2012)    

A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, 
entrou para a história como o primeiro grande conflito 
do século XX. Essa guerra produziu um grande número 
de mortes e assolou, principalmente, o território 
europeu. Com relação a esse assunto, assinale o que for 
correto. 

 
01. O desejo nacionalista de reunir, em uma única 

nação, todos os países de origem germânica, pode 
ser compreendido como um dos motivos que 
contribuíram para o início da Primeira Guerra 
Mundial. 

02. A formação das alianças políticas e militares na 
Europa do início do século XX favoreceu o 
recrudescimento das relações entre os países no 
Velho Continente e acentuou o clima de guerra 
entre eles. 

04. A participação do Brasil nesse confronto limitou-
se ao envio de medicamentos e enfermeiros para 
os campos de batalha. 

08. O ataque japonês à base naval de Pearl Harbour, 
no Havaí, foi considerado um dos episódios mais 
trágicos da Guerra. 

16. Ao final da Guerra, de acordo com o Tratado de 
Versalhes, a Alemanha teve que devolver a região 
da Alsácia-Lorena para a França e ainda pagar os 
prejuízos causados pelo confronto aos países 
vencedores. 

 
109 - (UERJ/2012)    

 

 
Adaptado de Jornal do Século, encarte do Jornal do Brasil, 

12/11/2000 
 

A Primeira Guerra Mundial provocou uma 
reorganização político territorial da Europa, como se 
observa nos mapas. Duas ideias orientaram essa 
reorganização: a do Estado-nação e, no caso da 
fronteira russa, a do cordão sanitário. 

 
A partir da análise dos mapas, identifique a mudança 
ocorrida na organização política europeia após a 
Primeira Guerra. 

 
Em seguida, indique o motivo que levou ao 
estabelecimento da política do cordão sanitário 
naquele momento. 

 
110 - (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP/2013)    

A guerra ficou conhecida como uma guerra de 
trincheiras.  
Combater significava ficar sentado num buraco 
apertado e lamacento – com todo o sentimento de 
terror e impotência – enquanto choviam explosivos do 
céu. Ali surgiu também um novo tipo de distúrbio, a 
neurose de guerra. Os sintomas, que iam da ansiedade 
às alucinações, foram considerados inicialmente como 
resultado de danos cerebrais causados pelo barulho das 
explosões de granadas. 
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(Nosso Tempo – A cobertura jornalística do século. Jornal 
da Tarde, 1995. Adaptado.) 

 
A situação descrita no texto refere-se 

 
a) à fase da guerra de trincheiras, ocorrida na 1ª 

Grande Guerra (1914-1918). 
b) à utilização de armas nucleares ao final da 2ª 

Guerra Mundial (1936-1945). 
c) às consequências do uso do napalm durante a 

Guerra do Vietnã (1960-1976). 
d) à ação dos bombardeiros alemães na Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939). 
e) à operação dos mísseis cruise utilizados pelos 

norteamericanos contra o Iraque (1991). 
 
111 - (FUVEST SP/2013)    

Quando a guerra mundial de 1914-1918 se iniciou, a 
ciência médica tinha feito progressos tão grandes que 
se esperava uma conflagração sem a interferência de 
grandes epidemias. Isso sucedeu na frente ocidental, 
mas à leste o tifo precisou de apenas três meses para 
aparecer e se estabelecer como o principal estrategista 
na região (...). No momento em que a Segunda Guerra 
Mundial está acontecendo, em territórios em que o tifo 
é endêmico, o espectro de uma grande epidemia 
constitui ameaça constante. Enquanto estas linhas 
estão sendo escritas (primavera de 1942) já foram 
recebidas notificações de surtos locais, e pequenos, mas 
a doença parece continuar sob controle e muito 
provavelmente permanecerá assim por algum tempo. 

Henry E. Sigerist, Civilização e doença. 
São Paulo: Hucitec, 2010, p. 130-132. 

 
O correto entendimento do texto acima permite 
afirmar que 

 
a) o tifo, quando a humanidade enfrentou as duas 

grandes guerras mundiais do século XX, era uma 
ameaça porque ainda não tinha se desenvolvido a 
biologia microscópica, que anos depois permitiria 
identificar a existência da doença. 

b) parte significativa da pesquisa biológica foi 
abandonada em prol do atendimento de 
demandas militares advindas dessas duas guerras, 
o que causou um generalizado abandono dos 
recursos necessários ao controle de doenças 
como o tifo. 

c) as epidemias, nas duas guerras mundiais, não 
afetaram os combatentes dos países ricos, já que 
estes, ao contrário dos combatentes dos países 
pobres, encontravam-se imunizados contra 
doenças causadas por vírus. 

d) a ameaça constante de epidemia de tifo resultava 
da precariedade das condições de higiene e 
saneamento decorrentes do enfrentamento de 
populações humanas submetidas a uma escala de 
destruição incomum promovida pelas duas 
guerras mundiais. 

e) o tifo, principalmente na Primeira Guerra 
Mundial, foi utilizado como arma letal contra 
exércitos inimigos no leste europeu, que eram 
propositadamente contaminados com o vírus da 
doença. 

 
112 - (PUC RJ/2013)    

Em 1914, as tensões políticas entre as principais 
potências europeias levaram a uma guerra que se 
tornou, ao longo dos anos seguintes, um dos mais 
trágicos momentos da história da humanidade. 
 
Em relação à Primeira Guerra Mundial, é INCORRETO 
afirmar que: 

  
a) a Grande Guerra foi travada em duas frentes de 

combate e em ambas a perda de vidas humanas 
alcançou a dimensão de verdadeiros massacres. 

b) na guerra de 1914-1918, foram utilizadas novas 
tecnologias de comunicação e transportes, 
proporcionando um avanço científico acelerado. 

c) por envolver grandes potências coloniais a Grande 
Guerra atingiu populações não europeias o que 
deu ao conflito uma dimensão mundial. 

d) através de bombardeios aéreos, racionamentos 
de alimentos e produtos, a guerra envolveu, em 
grande escala, a população civil dos países em 
conflito. 

e) a Grande Guerra decorreu da tensão política e 
ideológica entre americanos e soviéticos na 
disputa por áreas de influência no continente 
europeu. 

 
113 - (UFTM MG/2012)    

Leia o trecho, escrito por uma operária inglesa, que 
trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-
1918, em uma fábrica de munição, e observe o cartaz 
produzido nos EUA por J. Howard Miller, durante a 
Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. 

 
Não sei dizer quanto as outras ganhavam na fábrica de 
bombas, mas sei que eles pagavam apenas 25 centavos 
por semana a cada moça para enchê-las, o que não era 
muito. Aliás, não dava para viver com esse dinheiro, 
pois precisávamos comer e não ganhávamos refeições. 
Mas, quando elas entraram em greve, o salário 
aumentou uns 5 ou 6 centavos por semana, e foi criado 
um sistema de bonificação. 

(Mary Brough-Robertson apud Max 
 de Arthur. Vozes esquecidas da 1.ª Guerra Mundial, 

2011.) 
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We can do it! Nós podemos fazer! 
(www.history.com) 

 
Os documentos permitem afirmar: 

 
a) graças ao feminismo, que se tornou uma força 

social, as mulheres conquistaram igualdade de 
direitos no mercado de trabalho. 

b) as guerras mundiais travadas na primeira metade 
do século XX exigiram a mobilização de toda a 
sociedade no esforço para vencer os inimigos. 

c) as tentativas de se valer do trabalho feminino 
foram improdutivas, pois as mulheres não se 
adaptaram ao rigor do ritmo fabril. 

d) os modernos armamentos industriais, graças a sua 
precisão, protegem a população civil dos 
enfrentamentos bélicos. 

e) a produção industrial do período era pouco 
especializada, uma vez que ainda comportava o 
trabalho feminino. 

 
114 - (ESPM/2012)    

 
 

A imagem apresentada deve ser relacionada a qual 
importante evento, ocorrido durante o século XX, cujo 
impacto produziu graves efeitos: 

 
a) O atentado ocorrido em Buffalo, no Estado de 

Nova Iorque, que matou o presidente William 
McKinley dos Estados Unidos, precipitando o 
início da Guerra Hispano- Americana. 

b) O atentado ocorrido em Lisboa, em 1908, que 
matou o rei de Portugal Dom Carlos I e o seu 
herdeiro Dom Luis Felipe, precipitando a queda da 
monarquia portuguesa. 

c) O atentado ocorrido em Serajevo, na Bósnia, que 
matou o príncipe herdeiro do Império Áustro-
Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, 
precipitando o início da I Guerra Mundial. 

d) O atentado ocorrido em Monza, em 1900, em que 
o anarquista Gaetano Bresci matou o rei da Itália, 
Humberto I, precipitando o início da I Guerra 
Mundial. 

e) O atentado ocorrido em Marselha, em 1934, que 
matou o rei da Iugoslávia, Alexandre I, 
precipitando uma crise na região balcânica, o que 
contribuiu para a II Guerra Mundial. 

 
115 - (IFPE/2012)    

“[Em 2011] Afundada numa crise financeira (...) a Grécia 
lembrou-se de cobrar uma dívida antiga. (...) a 
Alemanha ainda deve ao país uma gorda indenização 
por crimes [da 2ª] guerra (...)” (Adaptado de Revista 
Veja. São Paulo, n 40, ano 44, Ed. 2237, p. 100). 
Em referência à II Guerra Mundial, o texto traz um 
problema que existe desde 1919, quando os alemães, 
perdedores das duas Grandes Guerras, arcaram com o 
pagamento de pesadas indenizações em dinheiro, 
propriedade e produtos industriais. Sobre a I Guerra 
Mundial e a derrotada Alemanha, analise as proposições 
abaixo: 

 
I. A França queria uma paz severa que 

impossibilitasse um reerguimento militar da 
Alemanha, enquanto a Inglaterra propunha uma 
paz mais branda, a qual possibilitasse aos 
germânicos uma rápida recuperação e a retomada 
de seu papel de consumidores das mercadorias 
britânicas. 

II. Para os Estados Unidos, a paz imposta à Alemanha 
deveria permitir que seu governo fosse conduzido 
pela recém criada Liga das Nações, proposta 
elencada nos famosos 14 pontos de  Woodrow 
Wilson. 

III. O Tratado de Versalhes limitou territorialmente a 
Alemanha, retirando os territórios conquistados, ou 
não, durante a Guerra, e estabelecendo a 
responsabilidade, a culpa e a indenização aos 
aliados. 

IV. A perda das colônias alemãs na África criou o 
sistema de Mandatos, mecanismo pelo qual os 
Aliados tomaram-nas sem admitir abertamente que 
as estavam tomando. 

V. As indenizações da guerra se tornaram impagáveis 
devido ao seu altíssimo valor para um país recém-
saído de um confronto bélico derrotado. Contudo, 
os países Aliados contavam com o dinheiro alemão 
para pagar suas próprias dívidas contraídas com os 
empréstimos feitos aos ingleses, fato que os norte-
americanos mais exigiram no Tratado de Versalhes. 



 

 
29 

www.historiaemfoco.com.br 

primeira Guerra Mundial 

29 

 
Estão corretas, apenas: 
 
a) I, II e III 
b) I, III e V 
c) I, III e IV 
d) II, IV e V 
e) II e III 

 
116 - (PUC RS/2012)    

Analise as afirmativas sobre os desdobramentos da 
Primeira Guerra (1914-18) e preencha os parênteses 
com F (falso) ou V (verdadeiro). 
 
(   ) A Conferência de Paris, reunida ao final da guerra, 

acolheu em suas deliberações todos os célebres 
14 pontos do plano apresentado pelo presidente 
norte-americano, Woodrow Wilson.  

(   ) O Tratado de Versalhes estabeleceu a redução 
drástica do exército alemão e a desmilitarização 
da fronteira franco-germânica.  

(   ) A Liga das Nações foi criada para encarregar-se da 
segurança internacional, devendo administrar as 
colônias alemãs e os territórios não turcos do 
Império Otomano.  

(   ) A região dos Bálcãs, onde se originara o conflito, 
não sofreu reformulações políticas significativas, 
devido ao não reconhecimento das nacionalida-
des que a constituíam.  

(   ) As condições econômicas do pós-guerra enfra-
queceram as posições dos Estados Unidos e do 
Japão frente à Europa, já que esta manteve seu 
poderio colonial. 

 
O correto preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 

 
a) F – V – V – F – F  
b) V – V – F – V – F  
c) F – F – V – F – V  
d) F – F – F – F – V  
e) V – V – V – V – F 

 
117 - (UNIRG TO/2013)    

Analise as imagens apresentadas. 
 

 
CARTAZ DE GUERRA. H. S. Parteous, 

1917. In: The poster illustration 
handbook. Nova Iorque: Chartwell 
Books Inc., 2012, p. 283. No cartaz: 

“Mulheres! Ajudem os filhos da América 
a ganhar a guerra! 

 

 
CARTAZ DE PROPAGANDA DA 
WESTINGHOUSE, 1942-1943. 

Dizeres do cartaz: “Nós podemos 
fazer!” Disponível em: 

<www.revista.vestibular.uerj>. 
Acesso em: 20 maio 2013. 

 
Ambas as imagens integram cartazes das duas guerras 
mundiais, produzidos nos Estados Unidos da América. 
Há uma mudança na representação das figuras 
femininas, que expressa a 

 
a) desestruturação das famílias em decorrência da 

ida dos homens para o conflito mundial. 
b) ampliação dos movimentos feministas em 

consequência do apoio das mulheres de elite. 
c) convocação das mulheres para a guerra em 

virtude das mortes massivas de homens no front. 
d) substituição da mão de obra na fábrica em função 

da produção de bens para a indústria bélica. 
 
118 - (ACAFE SC/2014)    

Durante o período da Guerra Fria as ideias do pan-
africanismo e o pan-arabismo foram relevantes na 
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afirmação de diversos movimentos de libertação e de 
independência na África e Oriente Médio. 

 
Acerca desses movimentos e de suas proposições e 
correlações é correto afirmar, exceto: 

 
a) Das potências europeias coloniais, França e Reino 

Unido apoiaram a agenda dos dois movimentos, já 
que viam os mesmos como forma de impedir a 
expansão dos interesses soviéticos na África e no 
Oriente Médio. 

b) No Oriente Médio, o pan-arabismo teve no 
presidente egípcio Gamal Abdel Nasser uma de 
suas principais lideranças. Nasser defendia a união 
dos povos árabes contra a forte presença dos EUA 
e de Israel. 

c) O pan-africanismo inspirou vários movimentos de 
libertação nesse continente. A intenção de criar 
“uma identidade africana” era instrumento 
ideológico de aproximação dos povos na luta 
contra as metrópoles. 

d) Outro alvo do movimento pan-africanista era o 
racista regime sul-africano que se perpetuou no 
poder através do Apartheid, por décadas., 

 
119 - (ESCS DF/2014)    

A Segunda Guerra Mundial é vista como a grande 
inflexão histórica do século XX. Afinal, o mundo que 
emergiu do fim do conflito, em 1945, era muito 
diferente do que existia em 1939, quando do início das 
hostilidades. A crise da hegemonia europeia, o sistema 
bipolar de poder mundial, a construção e as crises da 
experiência socialista e as transformações econômicas 
e políticas vividas pela América Latina são algumas das 
marcas mais definidoras da realidade mundial pós-
Segunda Guerra. A propósito desse contexto histórico, 
assinale a opção correta. 

 
a) Estados Unidos da América do Norte (EUA) e 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
emergiram da Segunda Guerra como 
superpotências, dividindo o mundo em áreas de 
influência e alimentando desconfianças 
recíprocas em clima de guerra fria. 

b) A expansão do socialismo no pós-Segunda Guerra 
foi rápida e ocorreu com a mesma intensidade em 
todos os continentes, sempre comandada pela 
URSS, cuja liderança desconheceu contestação no 
interior do movimento comunista internacional. 

c) Nas décadas que se seguiram ao fim da Segunda 
Guerra, a América Latina abandonou o projeto de 
substituição das importações e, em geral, 
procurou seguir o vitorioso modelo cubano de 
intervenção estatal e de planejamento na 
economia. 

d) Embora a hegemonia europeia estivesse 
indiscutivelmente em crise, o Velho Mundo ainda 
conseguiu manter sob seu controle, por muitas 

décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, a 
maior parte de suas colônias na África e na Ásia. 

 
120 - (ESPM/2014)    

As imagens apresentadas são emblemáticas de um 
devastador conflito e fizeram o crítico literário, 
ensaísta, tradutor, ficcionista e poeta Walter Benjamin 
afirmar: 

 
Em vista de tais armas o ritmo do conflito bélico 
vindouro será ditado pela tentativa não só de defender-
se, mas também de suplantar os terrores provocados 
pelo inimigo por terrores dez vezes maiores. (Walter 
Benjamin. As armas do futuro. In: Ilustríssima/ Folha de 
São Paulo, 28/07/2013) 

 

 

 
 

As imagens e o texto remetem para:  
 

a) Guerra Civil Norte-Americana;  
b) Guerra dos Boeres;  
c) Guerra Civil Espanhola;  
d) Primeira Guerra Mundial;  
e) Guerra Fria. 

 
121 - (Fameca SP/2014)    

Em 1848, a onda revolucionária ganhou força, e por 
todo o continente europeu ergueram-se barricadas e 
proclamaram-se repúblicas. Os povos fizeram valer o 
direito de autodeterminação e de se tornarem Estados-
nações. Entretanto, em algumas semanas a repressão 
pôs fim àquela que ficou conhecida como a “Primavera 
dos Povos”. A velha ordem foi restaurada e o problema 
das nacionalidades (povos sem Estado) continuou a 
existir. 

(Armelle Enders et al. História em curso: da Antiguidade à 
Globalização, 2008.) 

 
Na segunda metade do século XIX, esse “problema das 
nacionalidades” 
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a) contribuiu para desmobilizar os movimentos 
sociais na Europa, reduzindo a força dos sindicatos 
e dos partidos políticos. 

b) provocou o desmembramento do Império Turco-
Otomano, ampliando os conflitos étnicos e 
religiosos na região balcânica. 

c) determinou o avanço imperialista europeu sobre 
a Ásia e África, legitimado pela necessidade de 
evangelização dos povos. 

d) culminou no processo de unificação da Alemanha, 
que alterou o equilíbrio interno da Europa e 
conduziu, mais tarde, à Primeira Guerra. 

e) resultou na Comuna de Paris, primeira experiência 
bem sucedida de luta comunista, que determinou 
posteriormente os rumos da Revolução Russa. 

 
122 - (FGV/2014)    

Observe o infográfico abaixo. 
 

 
Fonte: TEIXEIRA, F. C. da S. e outros (coord.), Impérios na 

 História. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2009, p. 
207. 

 
Com base no infográfico, é correto afirmar: 

 
a) A principal característica do Império Austro-

Húngaro, no início do século XX, era a articulação 
entre diversas nacionalidades através de um 
democrático regime parlamentarista inspirado na 
experiência inglesa. 

b) O Império Austro-Húngaro constituiu-se como 
reação nacionalista à ofensiva do Império 
napoleônico, que procurou incorporar antigos 
domínios dos Habsburgos e do Sacro Império 
Romano-Germânico. 

c) A inabilidade política em lidar com as minorias 
foram fatores importantes no agravamento das 
tensões que desembocaram na fragmentação e 
colapso do Império Austro-Húngaro em 1918. 

d) A indiscutível maioria eslava levou o Império 
Austro-Húngaro a articular-se com Rússia e 
Inglaterra na formação da Tríplice Entente, que 
combateria alemães, italianos e franceses durante 
a Primeira Guerra Mundial. 

e) Apesar da heterogeneidade da constituição do 
Império Austro-Húngaro, a questão das 

nacionalidades não se revelou relevante no 
contexto da Primeira Guerra Mundial. 

 
123 - (IFGO/2013)    

 
Charges do entre guerras (1919 - 1939) 
Cobra – “Conflito internacional” 
Coelho – “Liga das Nações” 
PERSUASÃO MORAL 
O coelho: “Meu equipamento ofensivo foi 

praticamente anulado, me 
resta fascinar ela com o poder do meu olho”. 

Disponível em: 
<http://punch.photoshelter.com/image/I00000w5yqT

1iNu0>. Acesso em: 03 set. 2013. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) A charge acima faz referência a um período em 
que a Europa protagoniza o cenário político e 
econômico, mediante o desgaste dos Estados 
Unidos na resolução da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918). 

b) A charge revela a precariedade dos acordos 
políticos que estabeleceram o fim da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). A fragilidade da Liga 
das Nações em negociar os conflitos da época 
culminou na eclosão da Segunda Guerra Mundial, 
iniciada em 1939. 

c) Na charge a Liga das Nações aparece como uma 
instituição ágil e eficiente. Não por acaso, essa 
instituição teve força política o suficiente para 
superar diversos conflitos e, posteriormente, 
formar as Nações Unidas. 

d) O conflito internacional representado pela 
serpente tem a ver com a disputa política entre os 
regimes totalitários europeus formados nesse 
período, sendo estes liderados por Adolf Hitler, 
Benito Mussolini e Francisco Franco. 
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e) Essa charge faz uma menção indireta aos efeitos 
causados pela Crise de 1929. Antes dessa crise, a 
Liga das Nações não teve a sua autoridade política 
ameaçada por nenhuma grande potência. 

 
124 - (Mackenzie SP/2014)    

A respeito da Primeira Guerra Mundial (1914–1918), 
analise o texto e a imagem que se seguem. 

 
[Na França](...) a bandeira tricolor, ou seja, o repúdio 
da bandeira branca (a monarquia) e da bandeira 
vermelha (o socialismo), e a soma das duas cores ao 
azul simbolizam emblematicamente um consenso que 
reunia laicos e cristãos. Os padres se revelaram oficiais 
tão bons quanto os professores. (...). A França e a 
Alemanha, duas nações cristãs, se massacraram 
durante mais de quatro anos. Hoje é possível apontar 
certa ingenuidade nesse ardor patriótico: no entanto, 
foi ele que permitiu a vitória à França e, para os 
alemães, evitou que suas forças armadas se 
desintegrassem em 1918. 

Gerard Vincent. Uma história do segredo 
 

Cartaz francês da Primeira Guerra Mundial 
 

 
Biblioteca Nacional de Portugal, disponível em: 

http://purl.pt/609/1/ 
 

Em 1º plano, globo terrestre com mancha de sangue 
alastrando a partir da França; por detrás, soldado 
francês tentando, com dificuldade, fixar nesse ponto 
uma bandeira um pouco esfarrapada com a palavra 
“Liberté” (“Liberdade”). O soldado veste uma farda de 
cor azul; a bandeira é branca, com letras vermelhas, 
mesma cor do sangue que escorre sobre o globo. 
Vermelho, azul e branco são as cores da bandeira 
francesa. 

 
Pela análise do texto e da imagem, conclui-se que uma 
ideologia está por trás, tanto da discussão realizada no 
excerto, quanto na montagem e na organização do 
cartaz. Essa mesma ideologia esteve não somente 

entre as causas da Grande Guerra, mas também nas 
insatisfações que levariam à Segunda Guerra Mundial 
(1939–1945). Trata-se do 

 
a) internacionalismo. 
b) socialismo. 
c) nacionalismo. 
d) liberalismo econômico. 
e) nazi-fascismo. 

 
125 - (UECE/2014)    

O ano de 2014 será marcado pelos 100 anos do início 
da Primeira Guerra Mundial, conflito que envolveu, 
inicialmente, as maiores potências europeias e trouxe, 
ao final, mais de 9 milhões de combatentes mortos e 
outros tantos incapacitados e feridos; ainda hoje é 
difícil precisar o número de mortes em virtude de 
doenças e da fome que se espalharam por todos os 
países envolvidos no conflito.  
Sobre este conflito armado que pôs fim à época da 
“Belle époque” europeia, pode-se afirmar 
corretamente que  

 
a) foi desencadeado pela Anschluss, a anexação da 

Áustria pela Alemanha, em 1938.  
b) teve como fator causador a tomada do poder na 

Rússia pelos Bolcheviques, em 1917.  
c) se deu como consequência das disputas 

imperialistas e da formação de alianças políticas 
na Europa, desde o séc. XIX.  

d) resultou da acirrada disputa por influência política 
e econômica entre as duas superpotências: EUA e 
URSS.  

 
126 - (UFPE/2014)    

Às vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
um dos principais objetivos das nações imperialistas 
era avançar as suas fronteiras e consolidar seus 
projetos expansionistas. No plano das ideias, se 
observa que, nessa época:  

 
00. as teorias racistas justificavam a crença na 

superioridade de alguns povos, o que lhes 
conferiria legitimidade para assumir as posições 
de comando sobre os considerados mais fracos.  

01. os socialistas entendiam, fundamentalmente, o 
imperialismo como uma decorrência do 
Capitalismo em sua fase monopolista.  

02. havia um sentimento de solidariedade e 
identidade coletiva que reunia, em torno do 
movimento nacionalista, pessoas de diferentes 
classes, ricos e pobres, patrões e operários.  

03. pensamentos pessimistas extremados, quanto 
aos destinos da humanidade numa guerra 
moderna sob base nuclear, dominavam a 
sociedade e preocupavam os chefes de Estado.  

04. o discurso internacionalista, então, predominante 
no movimento operário, que defendia a 
aproximação entre as nações e combatia a guerra, 
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se unia ao discurso nacionalista dominante em 
favor da paz. 

 
127 - (FATEC SP/2014)    

Há cem anos, em 1914, teve início a Primeira Guerra 
Mundial. 
Nessa guerra, foram utilizadas como recursos de 
combate, pela primeira vez em larga escala, tecnologias 
como metralhadoras, submarinos, rádios, tanques e 
até aviões. O uso dessas tecnologias contribuiu para 
que esse fosse um dos conflitos com maiores índices de 
mortalidade da História. 
A utilização de recursos tecnológicos avançados como 
esses foi possível, porque a Primeira Guerra Mundial 

 
a) foi financiada pelos países produtores de petróleo 

da região do Oriente Médio. 
b) foi provocada pela Alemanha nazista, que 

dominava as pesquisas tecnológicas. 
c) teve como protagonistas os países europeus com 

alto nível de industrialização. 
d) teve início no Japão que dominava, na época, as 

principais tecnologias de guerra. 
e) contou com o apoio financeiro e tecnológico das 

multinacionais da União Soviética. 
 
128 - (PUC SP/2014)    

"Descobrir as origens da Primeira Guerra Mundial não 
equivale a descobrir 'o agressor'. Ele repousa na 
natureza de uma situação internacional em processo de 
deterioração progressiva, que escapava cada vez mais 
ao controle dos governos." 

Eric Hobsbawm. A era dos impérios. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2008, p. 431. 

 
A “deterioração progressiva” da “situação 
internacional” pode ser exemplificada, entre outros 
fatores, 

 
a) pelo fracasso europeu na busca de fontes 

energéticas e pela decorrente diminuição dos 
níveis de industrialização nas potências europeias. 

b) pela intervenção militar dos países ricos da Europa 
nos conflitos do Oriente Médio e pelo apoio norte-
americano a Israel. 

c) pelo avanço do socialismo na União Soviética e 
pelo agravamento das tensões diplomáticas entre 
os países do Ocidente. 

d) pela gradual divisão das potências europeias em 
dois blocos opostos e pelos conflitos coloniais que 
envolviam alguns desses países. 

e) pela disputa de fronteira entre Alemanha e França 
e pelo rápido aumento do apoio popular às 
propostas nazifascistas. 

 
129 - (UCS RS/2014)    

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) trouxe uma 
série de consequências, em especial para a 
transformação territorial da Europa. Considere as 

seguintes afirmativas sobre essas transformações 
territoriais. 

 
I  O território austríaco teve uma considerável 

redução. Não só porque teve de se separar da 
Hungria, mas também porque teve de aceitar a 
libertação de algumas nações que estavam sob 
seu domínio. 

II  A Hungria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia 
passaram a ser independentes. As regiões do 
Trieste, sul do Tirol, Trentino e a Península da 
Ístria passaram a fazer parte do território italiano. 

III  Os alemães ganharam colônias. A França ganhou 
de volta a Alsácia-Lorena. A Polônia ressurgiu no 
mapa. 

 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
130 - (UDESC SC/2014)    

O ano de 2014 marca o centenário da Primeira Guerra 
Mundial, evento que demarcou, para o historiador 
britânico Eric Hobsbawm, o início de fato do breve 
século XX. Analise as proposições em relação a esse 
evento. 

 
I. O conflito mundial, iniciado em 1914, teve seu 

estopim com a invasão alemã da Polônia e sua 
tentativa de anexação da região portuária de 
Danzig. Sob as ordens do Kaiser, os exércitos 
alemães iniciaram uma guerra de conquista rápida 
com base nos recentes avanços da tecnologia de 
guerra, especialmente com a inserção de tanques 
nos campos de batalhas, e venceram os exércitos 
poloneses em poucas semanas. A estratégia, 
graças à sua velocidade de conquista, ficou 
conhecida como Blitzkrieg (guerra relâmpago). 

II. É durante este conflito que ocorre a Revolução 
Russa, pela qual os bolcheviques, liderados por 
Lênin, ascendem ao poder. Neste episódio, o czar 
Nicolau II é derrubado, e com ele a dinastia 
Romanov. Após a vitória dos bolcheviques, os 
russos acabam por assinar o Tratado de Brest-
Litovski, que tirava o país da Primeira Guerra 
Mundial. 

III. Ao final da guerra, com a vitória dos países da 
Entente, o mapa mundial foi profundamente 
modificado. Além do Império Alemão, outros 
impérios foram desmembrados, muitas vezes 
cumprindo anseios nacionais antigos dos povos 
subjugados. É o caso do Império Austro- Húngaro, 
do Império Francês, do Império Turco-otomano e 
do Império Russo. Apenas o Império Britânico saiu 
ileso do conflito, sendo o único país europeu a 



 

 
34 

www.historiaemfoco.com.br 

primeira Guerra Mundial 

34 

manter possessões no continente africano depois 
de 1918. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
131 - (UEG GO/2014)    

Naquele momento, qualquer incidente poderia levar as 
grandes potências a um confronto. A Europa tornara-se 
um barril de pólvora. O assassinato de Francisco 
Ferdinando foi a fagulha que precipitou a explosão. 
MOTA, Myriam B.; BRAICK, Patrícia Ramos. História: 
das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Editora 
Moderna, 1997. p. 454. 

 
Em junho de 2014, completa-se 100 anos do 
assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e, 
consequentemente, do início da Primeira Guerra 
Mundial. A morte do príncipe desencadeou o início do 
conflito porque 

 
a) a Rússia, procurando liderar os países eslavos dos 

Balcãs, uniu-se aos alemães e aos demais países 
da Tríplice Aliança. 

b) a Inglaterra posicionou-se favoravelmente ao 
Império Austro-Húngaro como forma de 
enfraquecer a Alemanha, seu mais importante 
rival econômico. 

c) o Império Austro-Húngaro, que contava com a 
proteção da Tríplice Aliança, em represália, 
invadiu a Sérvia, que contava com a proteção da 
Rússia. 

d) a França, por causa de sua secular rivalidade com 
o Império Russo, posicionou-se contra os países 
da Tríplice Entente. 

 
132 - (UERN/2012)    

Analise as afirmativas sobre a Primeira Guerra Mundial. 
 

I. A Primeira Guerra Mundial, surge no Velho 
Mundo, o berço da civilização ocidental, nas 
primeiras décadas do século XX, período de 
intenso progresso. 
PORQUE 

II. A explicação está no próprio progresso, que 
acirrava as disputas entre as nações e, ao mesmo 
tempo, criava uma massa de excluídos que tendia 
a aprofundar cada vez mais o questionamento 
daquela ordem social e econômica. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) As duas sao verdadeiras e a segunda nao e uma 

explicacao correta da primeira. 

b) As duas sao verdadeiras e a segunda e uma 
explicacao correta da primeira. 

c) As duas sao falsas. 
d) A primeira e verdadeira e a segunda e falsa. 

 
133 - (UNISC RS/2014)    

Há 100 anos o mundo acompanhou a eclosão da 
Primeira Guerra Mundial. Sobre ela, leia com atenção 
os excertos abaixo. 

 
“Se a Alemanha fosse extinta amanhã, não haveria 
depois de amanhã um só inglês no mundo que não fosse 
mais rico do que é hoje. Nações lutaram durante anos 
por uma cidade ou por um direito de sucessão; e não se 
deve lutar por um comércio de 250 milhões de libras 
esterlinas?... A Inglaterra despertou afinal para o que é 
inevitável e constitui ao mesmo tempo a sua mais grata 
esperança de prosperidade: a destruição da 
Alemanha”. 

Saturday Review de Londres, 1897. 
 

“Não há dúvida de que a acumulação de armamento, 
que atingiu proporções temíveis nos últimos cinco anos 
anteriores a 1914, tornou a situação mais explosiva. 
Não há dúvida de que havia chegado o momento, ao 
menos no verão europeu de 1914, em que a máquina 
inflexível que mobilizava as forças da morte não 
poderia mais ser estocada. Porém, a Europa não foi à 
guerra devido à corrida armamentista como tal, mas 
devido à situação internacional que lançou as nações 
nessa competição.” 

HOBSBAWM, Eric J. Da paz à Guerra. In:  
A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1988, p.427. 
 

Considerando as citações acima e os motivos que 
causaram a Primeira Guerra Mundial, avalie as 
proposições. 

 
I - O primeiro excerto permite-nos inferir que antes 

mesmo da eclosão da Guerra, em 1914, já havia 
um contexto de rivalidade entre Inglaterra e 
Alemanha. Dentre outros fatores, a rivalidade era 
decorrente do avanço econômico da Alemanha no 
final do século XIX, situação que passou a ameaçar 
certo equilíbrio do comércio inglês. 

II - Os dois excertos defendem a mesma ideia: que a 
causa principal da Primeira Guerra Mundial foi 
uma crise diplomática entre os dois países na 
medida em que ganharam publicidade matérias 
jornalísticas de cunho ofensivo às nacionalidades 
envolvidas. 

III - Para Hobsbawm, a acumulação de armamentos 
foi o principal fator de mobilização que lançou 
Inglaterra e Alemanha à situação de Guerra. 

IV - Disputas imperialistas e questões relativas aos 
nacionalismos na região dos Bálcãs, dentre outros 
fatores, podem ser relacionadas às causas da 
Primeira Guerra Mundial. 
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Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmativa I está correta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
134 - (PUC RJ/2014)    

O período que se estende do final da guerra franco-
prussiana (1871) até a eclosão da Primeira Guerra 
Mundial (1914) é marcado pela paz armada e pela 
política das alianças e da diplomacia secreta entre as 
potências do sistema internacional. Nesse contexto, a 
chamada entente cordiale, de 1904, pode ser vista 
como parcialmente resultante  

 
a) de uma iniciativa unilateral da diplomacia estadu-

nidense, que buscou acercar-se da França e da 
Inglaterra para contrabalançar o avanço japonês 
na Ásia.  

b) de uma mudança na política externa britânica, 
que passara a identificar na Alemanha o maior 
competidor do país.  

c) da continuidade da orientação isolacionista da 
política internacional francesa, que buscava 
aproximar-se da Inglaterra em questões 
estritamente comerciais.  

d) do relativo enfraquecimento da presença militar 
do Império Alemão na África, na Ásia e na região 
balcânica, o que promovia a aproximação anglo-
francesa.  

e) do abandono da política pan-eslavista da Rússia 
nos Balcãs, que levou os Estados Unidos a 
incentivarem a ação conjunta da Inglaterra e da 
França na região. 

 
135 - (Unievangélica GO/2014)    

Em relação à Primeira Guerra Mundial, tem-se que 
 

a) a guerra provocou poucos efeitos sobre a vida das 
populações europeias, durou quatro anos, 
envolveu dois grandes blocos que tiveram seus 
confrontos restritos às trincheiras. 

b) a Revolução de 1917 na Rússia foi um movimento 
interno dos operários do próprio país, não 
estabelecendo nenhuma relação com a Primeira 
Guerra Mundial. 

c) a desilusão das civilizações, causada pela Primeira 
Guerra, criou uma sociedade mais humana e justa, 
não permitindo que movimentos como o fascismo 
e o nazismo crescessem. 

d) a Primeira Guerra Mundial recrutou a ciência, 
provocando grandes mudanças tecnológicas nos 
armamentos, como, por exemplo, o 
desenvolvimento de aviões, metralhadoras, 
torpedos e tanques blindados. 

 

136 - (ESCS DF/2015)    
O ano de 2014 assinala o centenário do início da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A racionalidade 
tecnológica havia produzido a mais devastadora das 
guerras que a humanidade conhecera, oferecendo aos 
combatentes uma capacidade de extermínio com 
extraordinária eficiência. Além dos milhões de mortos 
e feridos, o conflito inaugurou a era do massacre e 
facilitou a propagação de doenças, uma das quais 
chegou ao Brasil, onde fez milhares de vítimas, de 
pessoas simples ao presidente da República. Essa 
doença ficou conhecida como 

 
a) gripe espanhola. 
b) paralisia infantil. 
c) meningite asiática. 
d) sarampo irlandês. 

 
137 - (IFRS/2015)    

Há 100 anos, iniciava uma das mais sangrentas batalhas 
entre povos no mundo. A Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) causou milhões de mortes e muita 
destruição na Europa. Todo esse terror provocado pelo 
homem levou, no final da guerra, também à 
fragmentação espacial da Europa e à formação de 
novos Estados-Nação. 

 

 
Disponível em 

http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/10/ 
trabalho- 

com-mapas-1-guerra-mundial.html Acesso em: 15 set. 
2014 

 
Os Estados-Nação que surgiram após a Primeira Guerra 
Mundial foram 

 
a) Polônia, Suécia e Noruega. 
b) Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária. 

http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/10/%20trabalho-%0bcom-mapas-1-guerra-mundial.html
http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/10/%20trabalho-%0bcom-mapas-1-guerra-mundial.html
http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/10/%20trabalho-%0bcom-mapas-1-guerra-mundial.html
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c) Lituânia, Bulgária e Albânia. 
d) Noruega, Finlândia e Suécia. 
e) Letônia, Finlândia e Estônia. 

 
138 - (UEG GO/2015)    

A cartografia se beneficiou de instrumentos concebidos 
durante os períodos de guerra. Um exemplo foi o 
advento de aviões e da fotografia aérea durante a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando se 
desenvolveu a aerofotogrametria. Atualmente, novos 
instrumentos de observação e registro de 
características da superfície terrestre, sem o contato 
físico, têm sido desenvolvidos. Em Goiás, a 
Universidade Federal de Goiás tem feito uso de VANTs, 
para o mapeamento de algumas regiões. O significado 
da sigla VANT e uma de suas funções são, 
respectivamente,  

 
a) Veículo Auto Transportado, emissão de energia na 

atmosfera.  
b) Veículo Aéreo Não Tripulados, aquisição de 

fotografias aéreas.  
c) Veículo Aéreo de Notificação, registro de 

irregularidades agrárias.  
d) Veículo Automático de Tarifação, emissão de 

notificações fiscais.  
 
139 - (UNIOESTE PR/2014)    

Entre 1914 e 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. 
Sobre esse conflito é CORRETO afirmar que 

 
a) trata-se de uma guerra deflagrada devido à 

invasão da Polônia pelas tropas de Hitler. 
b) trata-se de um conflito cuja causa única foi o 

assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, 
em 1914. 

c) trata-se de um conflito que deve ser 
compreendido levando-se em consideração, entre 
outros fatores, os movimentos nacionalistas e as 
disputas econômicas entre as potências 
europeias. 

d) foi um conflito entre países que faziam parte do 
Eixo, formado por Alemanha, Japão e Itália, e 
países da Tríplice Aliança, formada pela Inglaterra, 
EUA e França. 

e) foi um conflito que resultou em milhares de 
mortos e no fortalecimento do Império Austro-
Húngaro. 

 
140 - (Unievangélica GO/2014)    

Observe a imagem a seguir.  
 

 
No período da Primeira Guerra Mundial, enquanto os 
homens deslocavam-se em grande quantidade para os 
campos de batalha, as mulheres deixaram seus lares e 
passaram a exercer outras atividades, o que trouxe 
como consequência: 

 
a) as mulheres conquistaram o direito ao voto e a 

frequentar universidades, o que foi estendido a 
todas as mulheres dos países vencedores da 
guerra. 

b) após a guerra, as mulheres retornaram aos 
trabalhos domésticos, abandonando o trabalho 
nas indústrias. 

c) em vários países, as mulheres puderam se 
consolidar como profissionais e adquiriram 
independência financeira. 

d) a participação feminina nos campos de batalha, 
garantindo à mulher o direito a uma carreira 
militar. 

 
141 - (Unievangélica GO/2014)    

A Primeira Guerra Mundial trouxe para a América 
Latina um surto industrial. Porém, as economias das 
nações latino americanas permaneceram 
essencialmente agrárias e o crescimento da classe 
operária foi gradativo. 

 
Com relação a esses fatos, observa-se que 

 
a) houve um fortalecimento das ideias marxistas no 

meio da classe operária e a fundação dos partidos 
comunistas na Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, 
Cuba e Peru. 

b) no período de formação, a classe operária na 
América Latina era composta por um grande 
número de indígenas e de ex-escravos oriundos 
das lavouras e das minas. 

c) os movimentos revolucionários surgidos na 
América Latina originaram-se das lutas internas, 
sem influências de movimentos externos como a 
Revolução Russa. 

d) a atividade industrial provocou um aumento da 
classe operária, que aderiu às ideias anarquistas e 
revolucionárias, sem a repressão do Estado. 

 
142 - (UFPEL RS/2014)    

Em 11 de novembro de 1918, os alemães assinavam o 
armistício que colocava fim à Primeira Guerra Mundial. 
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No ano seguinte, em 1919, o Tratado de Versalhes 
impunha obrigações para a Alemanha: 

 
I. A devolução para França dos territórios da Alsácia-

Lorena. 
II. Uma aliança obrigatória com a Itália e o Japão. 
III. A redução do exército alemão para 100 mil 

soldados e proibição de força aérea. 
IV. O desenvolvimento do trabalho humanitário em 

suas colônias africanas. 
V. A cedência de parte de seus navios mercantes à 

Grã-Bretanha e à França. 
 

Dentre essas obrigações, estão corretas 
 

a) apenas a I e a III. 
b) apenas a I e a V. 
c) apenas a I, a III e a V. 
d) apenas a I, a IV e a V. 
e) apenas a II, a III e a IV. 
f) I. R. 

 
143 - (UFRR/2015)    

"Em 20 de agosto de 1917, combateu com coragem 
admirável e tomou sozinho uma trincheira, obrigando 
dez inimigos a entregar as armas. Ferido por três 
estilhaços de obus, recusou-se formalmente a ser 
evacuado” . (Fonte: Estadão, caderno especial “100 
anos Primeira Guerra Mundial”. 

Disponível em: 
http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/1

00-anos-primeira-guerra-mundial/) 
 

O trecho acima faz parte do acervo da Legião 
Estrangeira da França e relata a atuação do soldado 
brasileiro Gustave Gelas que se alistou 
voluntariamente no exército francês, chegou ao posto 
de tenente e recebeu a medalha Legião de Honra da 
França, um mérito raro entre brasileiros. Sobre a 
atuação brasileira na I Guerra Mundial, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) ao apoiar a Tríplice Entente, o Brasil teve a 

incumbência de proteger o Oceano Atlântico de 
possíveis ataques e para isso a marinha brasileira 
realizava missões de patrulhamento. Nessas 
missões, a principal causa de morte de alguns 
marinheiros foi a infecção por gripe espanhola; 

b) a participação brasileira na Primeira Guerra 
Mundial foi além da missão preparatória oficial 
enviada à França e contou com a participação de 
soldados brasileiros que se alistaram em pátrias 
estrangeiras; 

c) algumas contribuições do governo brasileiro com 
a Tríplice Entente durante a Primeira Guerra 
Mundial foram o envio de suprimentos agrícolas, 
a disponibilização de equipes de assistência 
médica e aviadores; 

d) a tímida participação brasileira durante a Primeira 
Guerra mundial não permitiu que o país tivesse 
um assento à mesa de negociações no pós-guerra, 
que ficou conhecida como a Conferência de Paz de 
Paris de 1919 ou como a Conferência de 
Versalhes; 

e) nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, o 
Brasil adotou uma postura de neutralidade no 
apoio aos países envolvidos no confronto, porém, 
essa postura foi descartada devido aos ataques 
alemães a embarcações brasileiras. 

 
144 - (UEM PR/2015)    

Sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Pelo acordo firmado na Tríplice Aliança, o Império 

Alemão contava com o apoio do Império 
Austrohúngaro e do Reino da Itália. 

02. Devido ao capitalismo industrial incipiente e ao 
atraso tecnológico, os Estados Unidos da América 
não participaram da Primeira Guerra Mundial. 

04. O Brasil e outros países latino-americanos 
entraram na Guerra em apoio à Tríplice Aliança. 

08. Numa tentativa de ampliar seus mercados para a 
Europa, a China e o Japão foram os principais 
países asiáticos aliados das forças militares da 
Tríplice Aliança. 

16. A Tríplice Entente foi uma aliança pela cooperação 
militar formada pelo Império Russo, pela França e 
Inglaterra. 

 
145 - (UEPA/2015)    

A humanidade sobreviveu. Contudo o grande 
edifício da civilização desmoronou nas chamas da 
guerra [...] Para os que cresceram em 1914 o contraste 
foi tão impressionante que se recusaram a ver qualquer 
continuidade com o passado. Paz significava “antes de 
1914”. [...] depois disso veio algo que não merecia esse 
nome. Era compreensível. Em 1914 não havia grande 
guerra fazia um século. 

(HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX 
(1914- 1991).  

São Paulo: Companhia das Letras, 2ª Edição, 1995, 
p.30-31.) 

 
Do conjunto de mudanças mundiais decorrente do 
conflito mencionado no texto, destaca-se a/o: 

 
a) transformação do mapa-múndi, que incorporou 

ao desenho da Europa uma nova geopolítica, fruto 
das deliberações e dos tratados dos países 
vencedores. 

b) concepção de fronteira, que se tornou sinônimo 
de conflito armado em regiões onde o sentimento 
de orgulho étnico e de revanchismo foi superado. 

c) conceito de humanidade, que passou a associar a 
ideia corrente de superioridade racial aos projetos 
nacionalistas de regimes totalitários. 

http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/
http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/
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d) ideia de civilização, que incorporou o conceito 
cristão de igualdade, pelo qual a paz pressupunha 
a não intervenção nas nações amigas. 

e) definição de Estado, que abandonou as práticas 
autoritárias de regimes totalitários rejeitando 
possíveis comparações com o passado 
imperialista. 

 
146 - (UNIMONTES MG/2015)    

O Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha pelas 
potências vitoriosas na Primeira Grande Guerra 
Mundial. Acerca desse tratado, marque com a letra C 
(CORRETA) ou com a letra I (INCORRETA) cada uma das 
afirmativas. 

 
(   ) O Tratado de Versalhes incorporou integralmente 

o programa de paz apresentado pelo presidente 
norte-americano Wilson, que previa uma “paz 
sem vencedores”. 

(   ) O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha 
culpada pela guerra, criando uma série de 
determinações que visavam enfraquecer e 
desmilitarizar o país. 

(   ) O Tratado de Versalhes levou a Alemanha à perda 
de 1/7 do seu território e praticamente 1/10 de 
sua população, além da perda de suas colônias e 
da desmobilização de grande parte de seu 
exército. 

(   ) O Tratado de Versalhes oficializou a criação da 
Liga das Nações, que incorporou, desde seu início, 
as potências vitoriosas, a Rússia e a Alemanha 
derrotada. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) I, C, C, I. 
b) I, I, C, C. 
c) C, C, I, I. 
d) C, I, I, C. 

 
147 - (UERJ/2015)    

O patriotismo é o amor pelos seus; o nacionalismo é o 
ódio pelos outros. 
Romain Gary (1914-1980) 
Citado por Henri Deleersnijder. 

O Globo, 28/07/2014 
 

A frase do escritor francês Romain Gary ajuda a 
compreender como reivindicações de autonomia de 
povos e sociedades variadas acabam por ocasionar 
disputas territoriais e políticas. 
Um exemplo dessa situação é a eclosão da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), para a qual contribuiu o 
seguinte fator: 

 
a) difusão do domínio soviético 
b) expansão do ideal pangermânico 
c) agravamento das crises balcânicas 
d) crescimento das ações antissemitas 

 
148 - (UFSC/2015)    

O campo de batalha é terrível. Há um cheiro de azedo, 
pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram 
mortos no último outubro estão meio afundados no 
pântano e nos campos de nabos em crescimento. As 
pernas de um soldado inglês, ainda envoltas em 
polainas, irrompem de uma trincheira, o corpo está 
empilhado com outros; um soldado apoia o seu rifle 
sobre eles. Um pequeno veio de água corre através da 
trincheira, e todo mundo usa a água para beber e se 
lavar; é a única água disponível. Ninguém se importa 
com o inglês pálido que apodrece alguns passos 
adiante.  

BINDING, Rudolf Georg. Um fatalista na guerra. In: 
MARQUES, Adhemar et alii.  

História contemporânea através de textos. 11. ed. São 
Paulo: Contexto, 2005. p. 119. 

 
Sobre a Primeira Guerra Mundial e seu contexto, é 
CORRETO afirmar que: 

 
01. a Primeira Guerra Mundial tem suas motivações 

vinculadas às disputas nacionalistas e 
imperialistas articuladas à política de alianças das 
grandes potências da época. 

02. a entrada da Rússia na guerra, logo após a 
Revolução Bolchevique de 1917, foi decisiva para 
o desfecho favorável aos países vinculados à 
Tríplice Aliança. 

04. não houve participação brasileira na Primeira 
Guerra, pois a organização do país como 
República, imprescindível para a formação de 
tropas militares, ainda era muito recente. 

08. a Revolução Científico-Tecnológica do século XIX 
influenciou diretamente o conflito, tanto pelas 
disputas imperialistas como pelo uso, nas 
batalhas, de recursos como granadas, tanques, 
aviões e armas químicas. 

16. a gripe espanhola ocorreu durante a Primeira 
Guerra Mundial e foi vista como ameaça para as 
nações em conflito; porém, com o 
desenvolvimento dos antibióticos no início do 
século XX, a doença foi controlada sem gerar 
maiores consequências. 

32. com a ida de um número expressivo de homens 
aos campos de batalha, muitas mulheres ficaram 
responsáveis por tarefas até então consideradas 
predominantemente masculinas. 

 
149 - (USP/2015)    

Em 2014, vários eventos em todo o mundo têm 
mobilizado atenções em torno dos cem anos do início 
da Primeira Guerra Mundial. Neles, é frequente o 
destaque ao fato de essa guerra ter sido um marco na 
história mundial dos conflitos em grande escala. Afinal,  

 
a) nunca antes uma guerra tinha sido travada 

simultaneamente em terra e no mar, o que causou 
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um verdadeiro pânico nas regiões costeiras de 
muitos dos países nela envolvidos.  

b) foi nela que, pela primeira vez, empregaram-se 
recursos tecnológicos para fins militares que 
amplificaram significativamente a capacidade 
destrutiva da guerra, a envolver, inclusive, um 
número incomum de populações civis.  

c) jamais qualquer guerra tinha conhecido a 
utilização de bombas atômicas, como as que 
foram usadas na Primeira Guerra Mundial.  

d) ela foi diretamente responsável pela polarização 
do mundo em dois blocos de ideologia política 
conflitante, com a chamada “Guerra Fria”.  

e) foi a mais mortal de todas as guerras da história 
da humanidade, bem como a que envolveu o 
maior número de países.  

 
150 - (ESPM/2015)    

Foi um período caracterizado por rápidas 
investidas. Os alemães invadiram a Bélgica, cuja 
resistência heroica, notadamente em Liège, 
possibilitaria a plena mobilização dos franceses e dos 
russos. Apesar dos esforços franceses, 78 divisões 
germânicas armadas com artilharia pesada chegaram 
às vizinhanças de Paris. Graças à extrema habilidade do 
general Joffre, os alemães foram obrigados a recuar até 
o vale do Rio Marne, onde em setembro foi disputada 
a primeira batalha do Marne com a participação de 2 
milhões de homens. 

(Luiz Cesar Rodrigues. A Primeira Guerra Mundial) 
 

A primeira batalha do Marne tratada no texto deve ser 
relacionada com: 
 
a) a Blitzkrieg, estratégia de guerra alemã que 

combinava o rápido avanço de tropas de 
infantaria com o apoio aéreo e de blindados; 

b) a guerra de trincheiras, cenário que dominou todo 
o curso da Primeira Guerra Mundial; 

c) a guerra de movimento, adotada no início da 
Primeira Guerra Mundial pelos alemães, 
estratégia que fazia parte do chamado Plano 
Schlieffen; 

d) a primeira batalha em que se registrou o emprego 
do gás como arma, recurso utilizado pelos 
alemães; 

e) o sucesso do plano escolhido pelos alemães para 
derrotar rapidamente a França, pois com a vitória 
na Batalha do Marne os alemães conquistaram 
Paris. 

 
151 - (UEPG PR/2015)    

O ano de 2014 marca o centenário de início da I Guerra 
Mundial (1914-1918). Conflito de grandes proporções, 
a I Guerra foi resultado (entre outras coisas) da disputa 
por mercados entre países industrializados e 
colonialistas europeus. A respeito desse importante 
episódio histórico, assinale o que for correto.  

 

01. A assinatura do Tratado de Versalhes pôs fim 
oficialmente ao conflito e definiu obrigações dos 
derrotados, como o pagamento de dívidas ou de 
prejuízos causados a outros países.  

02. Apesar do grande número de homens envolvidos 
diretamente no conflito, houve pouco avanço das 
mulheres norte-americanas e europeias na 
condição de mão de obra do mercado de trabalho, 
situação oposta ao que se verificaria mais tarde, 
com a II Guerra Mundial.  

04. O conflito se estruturou a partir de dois blocos ou 
grupos: a Tríplice Aliança e o Eixo.  

08. O território norte-americano foi palco de 
inúmeras batalhas da I Guerra Mundial, o que 
obrigou os Estados Unidos a investirem uma 
grande quantia de recursos em sua indústria 
bélica e na qualificação do seu Exército.  

16. O discurso nacionalista foi adotado em alguns 
países como forma de ampliar a adesão popular e 
justificar o desejo de expansão territorial desses 
países. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 152 
  
    

Leia o texto abaixo. 
  
“(...) a guerra de 1914-1918 foi, de ambos os lados, uma 
guerra imperialista (isto é, uma guerra de conquista, de 
pilhagem, de pirataria), uma guerra pela partilha do 
mundo, pela distribuição e redistribuição das colônias, 
das zonas de influência do capital financeiro (...). O 
capitalismo se transformou num sistema universal de 
opressão colonial e de asfixia financeira da imensa 
maioria da população do globo por um punhado de 
países avançados. E a partilha deste ‘saque’ faz-se entre 
duas ou três aves de rapina, com importância mundial, 
armadas até os dentes (América, Inglaterra, Japão) que 
arrastam consigo toda a Terra na sua guerra pela 
partilha de seu saque.” (V.I. Lênin. O Imperialismo – fase 
superior do capitalismo) 

 
152 - (PAS DF/2005)     

Ao considerar a Primeira Guerra Mundial uma “guerra 
imperialista”, faz-se alusão a um dos seus motivos 
principais, isto é, ao imperialismo do final do século XIX 
e início do século XX, que se insere no contexto do(a) 
a) capitalismo monopolista. 
b) mercantilismo. 
c) globalização econômica. 
d) fisiocracismo. 
e) industrialização de substituição de importados. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 153 
  
   

A bacia do Mediterrâneo 
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Disponível em: 

<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.yo
urchildlearns.com/ 

onlineatlas/continent/images/mediterranean.gif&imgrefurl
=http://www.yourchildlearns.com/ 

onlineatlas/continent/mediterraneanmap.htm&usg=__8hK
el6biLnpBLqR8gwz1JR2AVIY=&h=407 

&w=804&sz=68&hl=ptBR&start=0&sig2=k4VUwCxKEEI_9eA
HK99vDQ&zoom=1&tbnid=nudjM 

Yhk9P2ATM:&tbnh=98&tbnw=194&ei=U-
YBTufLL4LX0QHymPDODg&prev=/search%3Fq%3Dme 

diterranean%2Bsea%2Bmap%26um%3D1%26hl%3Dpt-
BR%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:pt-

br:IESearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_pBR%26biw%3D1020%
26bih%3D561%26tbm%3Disch&um 

=1&itbs=1&iact=hc&vpx=517&vpy=163&dur=2547&hovh=1
60&hovw=316&tx=195&ty=151&page 

=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:0&biw=1020&bih=561>. 
Acesso em: 20 jun. 2011. 

 
Relacione com as áreas indicadas no mapa com 1, 2, 3, 
4 e 5. 

 
153 - (UEFS BA/2011)    

Em 4 estabeleceu-se o imperialismo francês, no século 
XIX, cuja presença 

 
a) desalojou os conquistadores árabes e impôs o 

domínio religioso da França nas áreas urbanas. 
b) permitiu o estabelecimento do tráfico de escravos 

entre o norte da África e as colônias francesas no 
Caribe. 

c) deu à França o controle da navegação comercial 
no oceano Atlântico. 

d) atraiu a cobiça de ingleses e alemães, interessados 
na posição estratégica da região. 

e) garantiu aos franceses a abertura do Canal de 
Suez e a construção do estreito de Gibraltar. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 154 
  
   

 
 

Relacione com as áreas indicadas no mapa com 1, 2, 3, 
4 e 5. 

 
154 - (UEFS BA/2011)    

Em 1, ocorreu, na década de 90 do século XX, grande 
conflito político, ideológico e étnico, do qual resultou o 
desmembramento da antiga Iugoslávia e a 
redistribuição das fronteiras dos países do leste 
europeu.  
As raízes desse conflito estão relacionadas aos tratados 
de paz impostos pelos vencedores da Primeira Grande 
Guerra (1914 – 1918), quando 

 
a) a política de unificação na Itália e na Alemanha 

dividiu a região entre italianos e alemães, 
aumentando seus territórios e lhes conferindo 
maior poder militar. 

b) o Império Turco-Otomano (Turquia) recuperou a 
dominação sobre a região, fato que se iniciara 
desde a expansão árabe muçulmana no século 
XVII. 

c) a União Soviética, governada por Josef Stalin, 
estendeu seu domínio sobre a região, 
submetendo a Iugoslávia ao Pacto de Varsóvia. 

d) povos de culturas e condições econômicas 
diferentes foram reunidos num novo país — a 
Iugoslávia — que congregava sob as mesmas 
fronteiras as antigas Bósnia-Herzegovina, Croácia, 
Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Macedônia. 

e) foi iniciada, por alemães e russos, a perseguição 
que levaria, na década de 30 do século passado, 
ao extermínio dos judeus. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 155 
  
   

Antes mesmo do indianismo e do regionalismo, a 
ficção brasileira, desde os anos de 1840, se orientou 
para outra vertente de identificação nacional através 
da literatura: a descrição da vida nas cidades grandes, 
sobretudo o Rio de Janeiro e áreas de influência, o que 
sobrepunha à diversidade do pitoresco regional uma 
visão unificadora. Se por um lado isto favoreceu a 
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imitação mecânica da Europa, e portanto uma certa 
alienação, de outro contribuiu para dissolver as forças 
centrífugas, estendendo sobre o País uma espécie de 
linguagem culta comum a todos e a todos dirigida (...), 
que contrabalança o particular de cada zona. 

(Antonio Candido. A educação pela noite. São Paulo:  
Ática, 1987. p. 203) 

 
155 - (PUCCamp SP/2013)    

A influência exercida pelos costumes, valores e hábitos 
europeus no Brasil teve grande expressão durante o 
período conhecido como Belle Époque. Entre as 
características desse período, pode-se destacar 

 
a) a intensa difusão, em cidades como Paris e Viena, 

dos valores e hábitos da alta burguesia, como o 
culto ao lazer, às artes e ao entretenimento, 
favorecidos pela vida urbana e pela infraestrutura 
existente nessas capitais. 

b) a celebração do pacifismo, do hedonismo e do 
“estilo de bem viver”, após o dramático período 
vivido pelas sociedades europeias durante a 
Primeira Guerra Mundial. 

c) a retomada do classicismo, principal influência do 
Art Nouveau, uma vez que o “culto ao belo” e a 
busca da perfeição na reprodução da realidade 
orientaram o gosto e a estética predominantes 
nos grandes centros culturais europeus. 

d) a expansão da cultura de massas, na França e na 
Inglaterra, graças à difusão do rádio e do cinema, 
permitindo que o gosto popular fosse incorporado 
pela alta burguesia, não mais preocupada em se 
diferenciar do proletariado. 

e) o período de prosperidade econômica, na capital 
francesa, decorrente da administração moderna e 
reformista exercida pela Comuna de Paris logo 
após a Guerra Franco-Prussiana, que possibilitou 
uma fase de efervescência cultural. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 156 
  
   

A partir de 1830, uma onda de movimentos liberais 
varre a Europa. Associados a estes ideais (democracia, 
república, monarquia constitucional, socialismo) 
intensificam-se os anseios e as lutas em prol do 
princípio das nacionalidades: todo povo que se 
considere uma nacionalidade deve constituir um Estado 
independente, livre de qualquer domínio estrangeiro. E 
todas as partes de uma mesma nação devem constituir 
um só Estado. A noção de nacionalidade dependerá de 
identidades de língua, religião, cultura ou vida 
econômica. Mais frequentemente, porém, a 
nacionalidade repousa em comunhão de tradições 
históricas (um mesmo passado) e de aspirações 
materiais e espirituais (um mesmo futuro). 

 (Idel Becker. Pequena História da Civilização 
Ocidental. São Paulo:  

Companhia Editora Nacional, 1980, 11. ed. p. 484) 

 
156 - (PUCCamp SP/2013)    

O princípio das nacionalidades, referido no texto de Idel 
Becker, ou o nacionalismo foi a ideologia usada como 
base das lutas pela unificação da Alemanha. Sobre o 
assunto, é correto afirmar que 

 
a) a manutenção de uma política de proteção 

territorial contra os interesses franceses, 
resultantes da expansão napoleônica, foi o 
objetivo principal dos movimentos nacionalistas 
na Alemanha. 

b) o grande desenvolvimento econômico alcançado 
pela Alemanha depois da unificação levou a uma 
competição conflituosa com outras potências da 
Europa, sobretudo com a Inglaterra e a França. 

c) a alta burguesia financeira, industrial e agrária 
afastou do poder os líderes revolucionários, 
quando a unificação alemã ganhou contornos 
bem definidos, contrariando ideais unificadores. 

d) a unificação alemã mesclou as lutas nacionais com 
as reivindicações dos camponeses que queriam o 
fim dos laços de servidão e a realização da 
reforma agrária para ter acesso à terra. 

e) o processo de unificação da Alemanha foi 
impulsionado pela aristocracia rural desejosa de 
ampliar o mercado internacional para seus 
produtos, alicerçando- se nos ideais do 
nacionalismo. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 157 
  
   

Em 1700, 15% do comércio inglês se dava com as 
colônias; em 1775, a proporção já subira para um terço. 
(...) 

 
Os eventos sem precedentes do século XIX, que fizeram 
da Inglaterra uma sociedade predominantemente 
industrial e urbana, com a agricultura transformada em 
atividade marginal, seriam inexplicáveis e impossíveis 
sem esse desenvolvimento colonial. (...) 

 
A partir da década de 1870, em particular, as 
sociedades industriais emergentes começaram a 
disputar de modo acirrado os mercados, as matérias-
primas e as áreas de influência. Essa luta se manifestava 
no comércio e em muitas guerras coloniais. (...) No 
século XX, a mesma rivalidade levou a disputa ao 
próprio território europeu (...). 

(Raymond Williams, O campo e a cidade) 
 
157 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2014)    

Na Europa do século XX, essa “mesma rivalidade” 
desencadeou a 

 
a) partilha da África. 
b) Primeira Guerra Mundial. 
c) Revolução Russa. 
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d) Grande Depressão. 
e) ascensão do totalitarismo. 

 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 158 
  
   

O século XX é mais uma era de ditadores, cuja natureza 
os historiadores ainda não terminaram de discutir. De 
crises a revoluções, e de movimentos revolucionários a 
contrarrevolucionários, o século foi dominado desde 
1918 por uma extensão constante do autoritarismo 
político. A instauração na Europa de regimes 
autoritários novos entre as duas grandes guerras, ora 
revolucionários, ora reacionários, mas todos 
totalitários, nada mais é do que o estopim de um 
fenômeno secular extremamente vasto. 

(BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários.  
Rio de Janeiro: J. Olympio, 1997. p. 249) 

 
Considere também a frase: 
 
Esperamos que nosso esforço ajude a pôr fim à 
agressão alemã e abrevie o conflito na Europa. 

(Woodrow Wilson ao declarar guerra às potências 
centrais da Europa.  

In: FERREIRA, João Paulo M. H. e FERNANDES, Luiz E. 
O.  

Nova História Integrada. Campinas, SP: Cia. da Escola, 
2005. p. 399) 

 
158 - (PUCCamp SP/2014)    

O conhecimento histórico sobre o contexto em que se 
insere a frase proferida pelo presidente norte-
americano permite afirmar que a entrada dos Estados 
Unidos na Primeira Guerra Mundial deveu-se, entre 
outros, ao fato de, além 

 
a) da guerra submarina adotada pelos alemães no 

Oceano Atlântico prejudicar intensamente as 
exportações norte-americanas para a Europa, a 
Alemanha intentava aliar-se ao México, apoiando-
o na reconquista de territórios perdidos para os 
EUA no século XIX. 

b) da agressiva política externa do III Reich ameaçar 
os mercados consumidores norte-americanos no 
sudeste da Ásia, a Alemanha desferia golpes 
rápidos contra as frotas dos EUA no Pacífico no 
intuito de obter áreas produtoras de matérias-
primas e ampliar e consolidar seu império. 

c) da Alemanha pretender dominar 
economicamente os mercados do continente 
europeu, passou a ameaçar os mercados 
conquistados pelos norte-americanos na América 
Latina ao incentivar os movimentos de caráter 
socialista em países como o México e o Chile. 

d) do impacto da guerra levar ao fortalecimento e 
consolidação do regime nazista na Europa central, 
a Alemanha provocou uma crise de valores 
dominantes até então e gerou descrédito em 

relação ao humanismo e ao racionalismo, 
defendidos pelos norteamericanos desde o século 
XIX. 

e) da guerra alemã acelerar a desintegração dos 
impérios europeus de além-mar, enfraquecendo o 
comércio externo norte-americano, a Alemanha 
estimulava as disputas neocolonialistas, com o 
objetivo de difundir a ideologia nazifascista e 
conquistar território dos EUA na América. 

 
TEXTO: 8 - Comum às questões: 159, 160 
  
   

Como explicar a Grande Guerra? O que fez os 
paíseseuropeus deflagrarem um conflito que os levaria 
à ruína? Uma das explicações mais conhecidas, em 
1916, é a do líder bolchevique russo Vladimir Lênin, que 
afirmava que a formação de grandes empresas 
monopolistas era o fundamento do imperialismo – a 
fase superior do capitalismo. O resultado, no entanto, 
era o surgimento de rivalidades entre os países 
capitalistas avançados. 

(Ronaldo Vainfas et al, História) 
 
159 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

O final da “Grande Guerra” pode ser relacionado à 
eclosão da Segunda Guerra, porque 

 
a) o desmantelamento dos Impérios Alemão, 

Britânico e Russo alimentou o nacionalismo, 
impedindo a formação de países estáveis. 

b) a atuação pacifista da ONU não garantiu o 
respaldo das elites europeias, interessadas nos 
lucros das indústrias de armas e medicamentos. 

c) o revanchismo anglo-francês em relação às 
conquistas alemãs desencadeou conflitos 
localizados, que culminaram na guerra total. 

d) a prosperidade econômica norte-americana gerou 
a Crise de 1929, permitindo que a União Soviética 
avançasse na Europa Oriental. 

e) o ressentimento alemão com os tratados de paz 
criou condições para a ascensão do nazismo, com 
sua política expansionista. 

 
160 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

De acordo com a interpretação de Lênin, a Primeira 
Guerra Mundial resultou 

 
a) da concorrência entre países, uns defensores do 

monopólio mercantilista, e outros, do livre 
comércio. 

b) do aumento das tensões nacionalistas nos 
impérios europeus, devido aos efeitos da Grande 
Depressão. 

c) das disputas, entre as potências europeias, por 
mercados e pelas riquezas das colônias na Ásia e 
África. 
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d) do confronto da ideologia imperialista, baseada 
no lucro, com o neoliberalismo, crítico da 
acumulação de riqueza. 

e) das rivalidades entre os países socialistas e os 
capitalistas, no contexto tenso da Guerra Fria. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: C 
 
2) Gab:  

Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa pertencem 
ao mesmo contexto histórico, com feitos e efeitos de 
conseqüências recíprocas aos dois acontecimentos que, 
para muitos historiadores, serviram de abertura ao 
turbulento século XX.  
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com as 
sucessivas vitórias do bloco alemão sobre Rússia, 
acelerou a decomposição do Estado Czarista de Nicolau 
II. Em fevereiro de 1917, os mencheviques derrubaram 
o czar e proclamaram a supremacia do Parlamento 
(Duma), buscando estruturar um Estado liberal. 
Contudo, o novo governo liderado por Kerensky, dados 
os comprometimentos com os países capitalistas em 
guerra contra a Alemanha, decidiu manter a Rússia na 
Primeira Guerra, cumprindo seus compromissos e 
acordos com o bloco Aliado.  
A continuação das derrotas militares, acompanhadas do 
colapso econômico nacional, passaram a contribuir para 
o desgaste do novo governo russo. Ao mesmo tempo, 
abriram-se espaços políticos para os opositores 
revolucionários bolcheviques que, liderados por Lenin, 
lançaram as "Teses de Abril" de 1917, fundadas no 
slogan "Paz, Terra e Pão". Em sintonia, do lado alemão, 
buscou-se aumentar a pressão bélica contra a Rússia, 
além de fornecer armamentos aos bolcheviques para 
potencializar o fim do conflito na frente Oriental.  
Em outubro de 1917, a partir do soviet de Petrogrado, 
Lenin tomou de assalto os edifícios públicos e assumiu o 
governo russo, derrubando Kerensky. O novo governo 
deu início às mudanças na estrutura política e 
econômica do país, visando à estruturação de uma 
ordem socialista revolucionária. Entre as suas primeiras 
medidas estavam as nacionalizações, a reforma agrária 
e um acordo em separado com a Alemanha, saindo da 
Primeira Guerra Mundial. No entanto, a decisão do 
governo bolchevique quanto ao fim da Primeira Guerra 
para a Rússia não significou paz para o país, já que os 
Aliados passaram a apoiar com tropas e armamentos os 
russos brancos ( mencheviques), envolvendo a Rússia 
numa sangrenta guerra civil que só terminou em 1921, 
com a vitória do "exército vermelho" bolchevique.  

 
3) Gab: A  
 
4) Gab:E 
 
5) Gab: 19 
 
6) Gab: A 
 
7) Gab: C 
 
8) Gab: E 
 

9) Gab: E 
 
10) Gab: E 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: 33 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: C 
 
16) Gab: A 
 
17) Gab: E 
 
18) Gab:A 
 
19) Gab: B 
 
20) Gab:  

O candidato deverá explicar que, em função das 
demandas metropolitanas, ocorreram, por exemplo, 
aumentos das pressões fiscais sobre as colônias, 
mudanças qualitativas e quantitativas na produção 
delas, e a super-exploração do trabalho dos nativos, 
dentre outras.   

 
21) Gab:  

O candidato poderá explicar que a participação de 
africanos e asiáticos na Primeira Guerra Mundial 
contribuiu para reforçar o sentimento autonomista nas 
colônias mediante a tomada de consciência da 
importância de seu papel na vitória das Metrópoles, 
com efetivos militares e no esforço de guerra. Poderá 
explicar que os tratados de paz, ao afirmarem a idéia de 
que todas as nacionalidades tinham direito de constituir 
estados independentes, contribuíram para reforçar tal 
sentimento. Poderá ainda, considerar na explicação, as 
situações vividas durante a guerra, as quais fortaleciam 
a emergência de lideranças políticas locais. 

 
22) Gab: A 
 
23) Gab: D 
 
24) Gab: FVVVF 
 
25) Gab:D  
 
26) Gab: VVFFF 
 
27) Gab: VVVFF 
 
28) Gab: FFFV 
 
29) Gab: VFVVV 
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30) Gab: E 
 
31) Gab: D 
 
32) Gab: VFFVV 
 
33) Gab: 09 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab:A 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab: CEEE. 
 
38) Gab: A 
 
39) Gab: D 
 
40) Gab: B 
 
41) Gab: A 
 
42) Gab: A 
 
43) Gab: D 
 
44) Gab:  

A República de Weimar refere -se ao período 
democrático, de regime parlamentar-republicano da 
Alemanha entre 1918 e 1933, de grande efervescência 
cultural. O candidato poderia mencionar que a ascensão 
do nazismo ao poder, foi facilitada pelo fraco controle 
das forças militares e policiais por parte do governo 
durante a República de Weimar, pela fragilidade trazida 
pelo Tratado de Versalhes e mesmo pelo surgimento 
das milícias paramilitares. O Tratado de Versalhes, 
assinado entre a Alemanha e os países vencedores da I 
Guerra Mundial, estabelecia a “Paz Imposta” (não 
negociada), segundo a qual a Alemanha perdeu 
soberania sobre o seu território, foi desmilitarizada e 
obriga da a pagar pesadas indenizações. 

 
45) Gab: 07 
 
46) Gab: B 
 
47) Gab: D 
 
48) Gab: A 
 
49) Gab: E 
 
50) Gab: 19 
 
51) Gab: A 
 

52) Gab: C 
 
53) Gab:  

a) O candidato poderá identificar uma das seguintes 
características: o sofrimento da guerra, o tédio, o 
desespero e a indignação com as condições 
adversas (miséria, fome).  

b) O candidato poderá citar duas das seguintes 
conseqüências geopolíticas: o desmembramento 
dos impérios austro-húngaro (surgimento da 
Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e 
Iugoslávia) e turco-otomano (surgimento, entre 
outros, da Turquia); a perda de parcelas do 
território alemão para a França, Polônia, Bélgica, 
Dinamarca e Lituânia; a perda de territórios da 
Rússia para a Finlândia, Lituânia, Letônia, Estônia, 
Ucrânia e Polônia; o surgimento da Albânia.  

 
54) Gab: A 
 
55) Gab: E 
 
56) Gab: C 
 
57) Gab: B 
 
58) Gab:  

A culpabilidade da Alemanha pelo conflito da 1ª Guerra 
Mundial, além da obrigação imposta a este país de 
devolver à França seus territórios – Alsácia e Lorena. 
Conseqüentemente isso produziu o revanchismo 
alemão, e a futura retomada de Alsácia e Lorena, pelos 
alemães na 2ª Guerra Mundial. 

 
59) Gab: E 
 
60) Gab: E 
 
61) Gab: C 
 
62) Gab: E 
 
63) Gab: 

a) A Alemanha derrotada perdeu para a França a 
Alsácia-Lorena (que ganhara ao término da Guerra 
Franco-Prussiana). A leste a Alemanha era 
seccionada para garantir uma saída para o mar à 
Polônia, por intermédio do chamado "Corredor 
Polonês". O território alemão a leste do "Corredor 
Polonês" era a Prússia Oriental. 

b) A Alemanha ficaria militarmente ocupada e 
assumiria uma pesada dívida de guerra, na forma 
de reparações aos vencedores. Era considerada 
responsável pelo conflito; era destituída a dinastia 
reinante e, em seu lugar, reconhecia-se uma 
república parlamentar; procedia-se ainda à 
desmobilização e ao desarmamento das forças 
militares alemãs. 
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64) Gab: C 
 
65) Gab: E 
 
66) Gab: B 
 
67) Gab: D 
 
68) Gab: 20 
 
69) Gab: E 
 
70) Gab: B 
 
71) Gab: C 
 
72) Gab: B 
 
73) Gab: C 
 
74) Gab:  

O candidato poderá apresentar duas das seguintes 
determinações do Tratado de Versalhes (1919):  
- imposição das chamadas indenizações punitivas 

tais como: pagamento de 132 bilhões de marcos-
ouro em um prazo de trinta anos; confisco de todos 
os investimentos e bens nacionais ou privados 
alemães existentes no exterior; entrega anual de 40 
milhões de toneladas de carvão aos aliados 
europeus por um período de dez anos;  

- perdas territoriais que implicavam em significativos 
prejuízos econômicos tais como: restituição das 
ricas regiões, em minério, da Alsácia e da Lorena à 
França; entrega da bacia carbonífera do Sarre para 
a França durante quinze anos; divisão do império 
colonial alemão entre as potências vencedoras, 
principalmente França e Inglaterra.  

 
75) Gab: E 
 
76) Gab: A 
 
77) Gab:  

a) A produção industrial em larga escala, 
principalmente de armas. 

b) O crescimento econômico da Alemanha gerou 
grande concorrência por mercados entre este país 
e a Inglaterra. O crescimento da Alemanha também 
está atrelado à sua ingerência em territórios 
dominados por outros países, como França por 
exemplo. Vale salientar que desde a Unificação 
Alemã, processo no qual a Alemanha tomou os 
territórios de Alsácia e Lorena (ricos em minérios), 
pertencentes à França – que foi humilhada pelos 
alemães – os ânimos nacionalistas de ambas as 
partes se rivalizaram. Alemanha e Rússia se 
afastaram em função de seus objetivos geopolíticos 
coincidentes sobre Bálcãs, e essa crise diplomática 
era agravada por afirmações étnicas. Tais 

afirmações consistiam no pan-eslavismo 
representado pela Rússia e o leste europeu, 
sobretudo a região dos Bálcãs, que contava com o 
apoio russo em detrimento do domínio do Império 
Austro-Húngaro e no pan-germanismo que 
vinculava Alemanha ao Império Austro-Húngaro. 
O quadro diplomático caótico da Europa culminou 
na declaração de guerra, quando uma reação 
nacionalista do estudante Gravillo Princip em 
Sarajevo assassinou o arquiduque austro-húngaro 
Francisco Ferdinando, em 1914. O Império Austro-
Húngaro (germânicos) declararam guerra aos 
Bálcãs (eslavos), mas estes receberam apoio da 
Rússia (eslavos) – pan-eslavismo, e aqueles 
receberam apoio da Alemanha (germânicos) – pan-
germanismo. Em função de rivalidades anteriores 
França e Inglaterra declaram apoio á Rússia, 
configurando o início da guerra, que se tornaria 
mundial a partir da entrada de EUA ao lado dos 
aliados. 

 
78) Gab: E 
 
79) Gab: A 
 
80) Gab: C 
 
81) Gab: B 
 
82) Gab: E 
 
83) Gab:  

Duas das transformações: 
• desaparecimentos de impérios centrais multiétnicos e 
pluriculturais, como o austro-húngaro e o turco-
otomano 
• surgimento de novos Estados no leste europeu: 
Tchecoeslováquia, Polônia, Iugoslávia, além da Áustria e 
da Hungria, separadas uma da outra 
• entrega de territórios anteriormente turcos ao Reino 
Unido (Palestina, Jordânia e Mesopotâmia) e à França 
(Líbano e Síria) pela Liga das Nações 
• reforço da política de isolamento imposta à Rússia, 
com a criação de um cordão sanitário, formado também 
por países surgidos da desagregação do império austro-
húngaro 
Dois dos países: 
• Áustria 
• Hungria 
• Bulgária 
• Turquia 

 
84) Gab: 27 
 
85) Gab: D 
 
86) Gab: B 
 
87) Gab: A 
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88) Gab: D 
 
89) Gab: D 
 
90) Gab: C 
 
91) Gab: C 
 
92) Gab: 

No caso do primeiro documento, datado de 1916, 
expressa-se uma posição favorável à participação no 
conflito, em acordo com o princípio nacionalista. Para os 
nacionalistas, a guerra associava-se à defesa da Pátria, o 
que exigia a unidade do povo para defender os 
interesses internos. Nesse sentido, os nacionalistas 
atribuíram ao combate um caráter positivo e saneador, 
inclusive moral. No interior dessa atribuição, o soldado 
era visto como um herói e o entusiasmo articulava-se a 
um sentimento de dever para com a pátria que, por sua 
vez, preenchia de sentido a vida do combatente. 
No caso do segundo documento, datado de 1915, a 
posição é contrária à guerra, sendo a expressão de um 
princípio socialista. Mesmo considerando as tensões 
internas ao movimento e a existência de alguns 
socialistas que apoiavam a participação no conflito, a 
guerra é interpretada, neste documento, como um 
sintoma da disputa imperialista e como um entrave aos 
interesses dos trabalhadores. 

 
93) Gab: A 
 
94) Gab: B 
 
95) Gab: 03 
 
96) Gab: A 
 
97) Gab: 

a) No primeiro cartaz, a mulher é representada de 
maneira passiva, restrita ao ambiente doméstico 
e às funções tradicionalmente relegadas à 
condição feminina, como, por exemplo, o cuidado 
dos filhos. Neste sentido, o cartaz incita as 
mulheres a apoiarem moralmente os homens 
engajados militarmente. Já, no segundo cartaz, a 
representação da passividade feminina é 
substituída por uma imagem ativa, que associa a 
mulher à força, à capacidade e à confiança no 
cumprimento de seu dever. Desse modo, o cartaz 
incita a participação das mulheres no esforço de 
guerra norte-americano. 

b) Desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as 
mulheres contribuíam com sua força de trabalho 
para a indústria, muito embora essa participação 
fosse reduzida. Além disso, essa participação tinha 
pouca visibilidade, pois era considerada 
antinatural à condição feminina. Já na Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), a força de trabalho 

feminina adquire maior visibilidade, 
principalmente na indústria bélica, com o objetivo 
de substituir a mão de obra masculina, garantindo 
assim o incremento da produtividade deste setor. 

 
98) Gab: 

a) A referência a “uma geração de homens” aponta 
para a Primeira Guerra Mundial como o primeiro 
grande confl ito generalizado da era industrial. De 
fato, a mobilização tecnológica e industrial 
possibilitou não só a organização de exércitos 
formados por milhões de soldados, mas também 
a produção, em larga escala, de armas de grande 
efeito destrutivo. 

b) As últimas décadas do século XIX foram marcadas 
pelo rápido desenvolvimento industrial de vários 
países europeus. Esse processo levaria a disputas 
imperialistas pelo mundo que contribuiriam para 
o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. 
A guerra, enquanto um confl ito industrial em 
larga escala, traria efeitos para a economia 
mundial, como valorização de matérias-primas. 
Para os países diretamente envolvidos, implicaria 
a conversão da indústria convencional em bélica e 
o alto grau de endividamento, gerando grave crise 
econômica, desemprego e, portanto, um cenário 
desolador. Nesse contexto, o próprio modelo 
econômico liberal passaria por questionamentos. 

 
99) Gab: E 
 
100) Gab: D 
 
101) Gab: 

a) A experiência nas trincheiras implicou, para parte 
dos soldados, na solidariedade entre os homens 
mobilizados que, diante dos horrores assistidos a 
cada dia (o uso de armas químicas, a fome, a sede, 
a impossibilidade de dormir, a convivência com os 
corpos despedaçados e em decomposição), 
passaram a questionar o valor nacional (“morrer 
pela pátria” não parecia mais tão glorioso). 
Associado às mortes em massa, também fruto da 
experiência nas trincheiras, esse questionamento 
produziu manifestações de pacifismo, em especial 
na França, que se envolvera numa exaustiva luta 
contra os soldados alemães na fronteira. Basta 
lembrar a relevância da Batalha de Verdun para a 
memória francesa. 

b) O monumento francês, que conclama à 
fraternidade entre os povos, não serve apenas à 
memória do passado, mas pretende chamar a 
atenção para os infortúnios que não deixariam de 
existir caso houvesse o envolvimento em uma 
nova guerra. A Grande Guerra estava vívida na 
memória da população civil. Para o caso francês, 
as investidas alemãs, que ocorreram muito antes 
da Segunda Guerra ser declarada oficialmente, em 
1939, foram recebidas com apatia. A 
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remilitarização alemã e a ocupação da Renânia 
(1935-1936), a anexação da Áustria (1938), a 
invasão da Tchecoslováquia (1938) e a sua 
anexação, permitida pela França e pela Inglaterra, 
na Conferência de Munique (1939), são eventos 
que indicam que a França não pretendia se 
envolver em uma nova guerra com a Alemanha, 
em virtude, dentre outros fatores, da dificuldade 
de convencimento de sua população civil, que 
ainda guardava a memória do massacre ocorrido 
na Primeira Guerra Mundial. 

 
102) Gab: A 
 
103) Gab: C 
 
104) Gab: A 
 
105) Gab: A 
 
106) Gab: 23 
 
107) Gab: C 
 
108) Gab: 23 
 
109) Gab:  

Mudança: desmembramento de Estados 
multinacionais, com a formação de diferentes Estados-
nação. 
Motivo: temor das nações capitalistas europeias 
quanto ao avanço do bolchevismo russo para seus 
territórios. 

 
110) Gab: A 
 
111) Gab: D 
 
112) Gab: E 
 
113) Gab: B 
 
114) Gab: C 
 
115) Gab: C 
 
116) Gab: A 
 
117) Gab: D 
 
118) Gab: A 
 
119) Gab: A 
 
120) Gab: D 
 
121) Gab: D 
 
122) Gab: C 

 
123) Gab: B 
 
124) Gab: C 
 
125) Gab: C 
 
126) Gab: VVVFF 
 
127) Gab: C 
 
128) Gab: D 
 
129) Gab: C 
 
130) Gab: C  
 
131) Gab: C 
 
132) Gab: B 
 
133) Gab: B 
 
134) Gab: B 
 
135) Gab: D 
 
136) Gab: A 
 
137) Gab: E 
 
138) Gab: B 
 
139) Gab: C 
 
140) Gab: C 
 
141) Gab: A 
 
142) Gab: C 
 
143) Gab: D 
 
144) Gab: 17 
 
145) Gab: A 
 
146) Gab: A 
 
147) Gab: C 
 
148) Gab: 06 
 
149) Gab: B 
 
150) Gab: C 
 
151) Gab: 17 
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152) Gab: A 
 
153) Gab: D 
 
154) Gab: D 
 
155) Gab: A 
 
156) Gab: B 
 
157) Gab: B 
 
158) Gab: A 
 
159) Gab: E 
 
160) Gab: C 
 
  
 


