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▸ Habilidade: Identificar os significados históricos das relações de 
poder entre as nações e suas decorrências nos conflitos 
armados. 
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  A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que 

aconteceu entre 1914 e 1918, e os principais cenários de 

guerra ocorreram no continente europeu. Foi resultado 

de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, 

ressentimentos por acontecimentos passados e 

questões nacionalistas. Teve como estopim o 

assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua 

esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 

1914. 
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  Estendeu-se por quatro anos em duas fases distintas: 

Guerra de Movimento e Guerra de Trincheira. A última 

fase é a mais conhecida por ter sido a mais longa (de 

1915 a 1918) e por ter sido efetivamente caracterizada 

por um alto grau de mortalidade dos soldados 

envolvidos. O saldo do conflito foi, aproximadamente, 10 

milhões de mortos e uma Europa totalmente 

transformada. 

 
(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm). 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
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1) O processo histórico citado contribuiu para a eclosão 

da Primeira Grande Guerra na medida em que: 

 

a) Difundiu as teorias socialistas. 

b) Acirrou as disputas territoriais. 

c) Superou as crises econômicas. 

d) Multiplicou os conflitos religiosos. 

e) Conteve os sentimentos xenófobos. 
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2) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma alteração 

da ordem institucional vigente em longo período do século XIX. Entre 

os motivos desta alteração, destacam-se: 

a) A divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos 

e a constituição de países industrializados na América. 

b) A desestabilização da sociedade europeia com a emergência do 

socialismo e a constituição de governos fascistas nos países 

europeus. 

c) O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela 

Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo. 

d) A oposição da França à divisão de seu território após as guerras 

napoleônicas e a aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha. 

e) A unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências, 

suscitados pela anexação de áreas coloniais na Ásia e na África. 
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3) Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), destacamos o(a): 

 

a) Nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império 

Turco. 

b) Acordo militar anglo-germânico visando à partilha da África. 

c) Desequilíbrio internacional provocado pela 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. 
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4) Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas 

coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, 

formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas indica 

corretamente as coligações de nações e os países participantes? 

 

a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, 

composto por França, Inglaterra e Estados Unidos. 

b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; 

e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. 

c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, 

formada pela França, Inglaterra e Rússia. 

d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; 

e os Aliados, composto por França, Inglaterra e Estados Unidos. 
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Bons estudos ! 



                           e 

     Professores da Rede Municipal de Ensino 

  


