
História 3ª Série 
Ens. Médio  



▸ Habilidade: Identificar os significados históricos das relações de 

poder entre as nações e suas decorrências nos conflitos armados. 
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Consequências da Primeira Guerra Mundial  

Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em 

junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado 

aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado 

sua derrota em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que 

assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. 

Delegações reuniram-se durante a assinatura do Tratado de Versalhes 

na Galeria dos Espelhos, em 1919. A Alemanha perdeu todas as suas 

colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar 

uma multa pesadíssima, que arrastou o país pra uma crise econômica sem 

precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil 

soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é 

entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o 

surgimento e crescimento do nazismo. 

O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu 

por causa do esfacelamento do Império Alemão, Austro-húngaro e 

Otomano. Diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, 

Iugoslávia etc. 
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Segunda Guerra Mundial 

Os termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha 

foram encarados pelos historiadores como paz punitiva. O objetivo era 

enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra da magnitude 

da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Britânicos e franceses 

fracassaram nesse objetivo, já que vinte anos depois uma nova guerra 

começou na Europa: a Segunda Guerra Mundial . 

(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm). 
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1) Dentre os desdobramentos político-econômicos imediatos na ordem 

internacional produzidos pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918), é 

correto apontar: 

 

a) O fim dos privilégios aduaneiros da França no comércio com a 

Alemanha. 

b) O surgimento da Organização das Nações Unidas, por meio do Tratado 

de Sèvres. 

c) A criação da Iugoslávia, como decorrência das questões políticas dos 

Bálcãs. 

d) A anexação da Palestina, da Síria e do Iraque ao Império Otomano. 

e) A incorporação da Hungria e da Tchecoslováquia aos domínios 

austríacos. 
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2) Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras 

responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado 

punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequências: 

a) Degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de 

esquerda - como o movimento espartaquista - crise econômica e 

desemprego. 

b) Enfraquecimento dos sentimentos nacionais, militarização do Estado 

Alemão, recuperação econômica e incorporação de Gdansk. 

c) Anexação das colônias de Togo e Camarões, a afirmação dos ideais 

liberais e democráticos e a valorização do marco alemão. 

d) Prosperidade econômica, rearmamento alemão, desmembramento da 

Alemanha e fortalecimento dos partidos liberais. 

e) Surgimento da República Democrática Alemã e da República Federal 

Alemã, fortalecimento do nazismo, militarismo e diminuição do 

desemprego. 
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3) Escreva, no seu caderno ou em folha separada, um texto 

sintetizando os principais resultados da Primeira Guerra Mundial 

para a Europa e para o mundo. 
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Bons estudos ! 



                                           e 
         Professores da Rede Municipal de Ensino 

  


