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01. A Primeira Guerra Mundial foi um confl ito genuinamente imperialista, pois os Estados pioneiros na II Revolução Industrial criaram 

a Entente, como Inglaterra e França, e penetraram na Ásia e África em busca por mercado consumidor. Países que se unifi caram 

tardiamente, como Alemanha do II Reich e a Itália, não conseguiram esses mercados consumidores e então se criou a Paz Armada 

onde o militarismo resolveria esse problema por mercado. O Pan-eslavismo levou a um choque entre a Rússia czarista, que era apoiada 

pela França, contra a Áustria e a Alemanha, que tentava construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, pelo controle dos Bálcãs, local onde 

começou o confl ito com o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Serajevo pelo grupo terrorista sérvio, ligado 

à Rússia, Mão Negra.

 Resposta: A

02. A Entente, liderada pela Inglaterra vitoriana e pela França da belle èpoque, controlava a estrutura imperialista no planeta e não iria 

permitir a ascensão da política imperialista alemã e italiana, que formaram a tríplice aliança, que buscava desenfreadamente por mercado 

consumidor. Devido Londres e Paris possuírem inúmeras colônias africanas e asiáticas, seus exércitos tinham grandes contingentes 

de soldados dessas colônias, que, posteriormente, irão lutar pela descolonização. O fi nal da guerra mostrou que a Inglaterra e a 

França continuavam dominando o mundo, porém sem a intensidade anterior, inclusive porque o parque industrial norte-americano 

cresceu a taxas enormes superando a dos países europeus, também,  é importante ressaltar que o capitalismo liberal fi cou criticado 

pelo capitalismo nazi-fascista que mantinha a propriedade privada viva, mas dominada por um poderoso Estado ditatorial, racista e 

militarista capitaneados por Hitler e Mussolini. É importante ressaltar que a Rússia implementou sua revolução soviética e se tornou 

socialista numa maior crítica ao capitalismo.

 Resposta: E

03. O Tratado de Versalhes foi uma retaliação francesa a sua derrota para o II Reich alemão no século XIX. Como consequência, a França 

não desejava apenas derrotar a Alemanha, mas humilhá-la, transferindo a capital de Berlim para a pequena Weimar, acabando 

com o orgulho imperial do II Reich, implantando uma fraca república, readquirindo o território de Alsácia-Lorena, cobrando altíssimas 

indenizações, provocando uma hiperinfl ação na combalida Alemanha.

 Resposta: B

04. A Primeira Guerra Mundial mudou, profundamente, a estrutura da Europa e do Oriente Médio, pois várias pequenas nações dos 

Bálcãs uniram-se, pondo um clima de estabilidade política na região. A nobreza oriunda do arcaico Antigo Regime sofreu um golpe 

fatal com a dissolução do Império Austro-Húngaro. Já a burguesia manteve suas preocupações imperialistas, mas fi cou temerosa com 

o surgimento do socialismo na Rússia. No Oriente Médio, a derrota alemã enfraqueceu seu aliado Império Turco, que viu seu território 

sendo retalhado pelas potências imperialistas britânica e francesa unidas a chefes tribais.

 Resposta: C

05. A Primeira Guerra Mundial provocou inúmeras transformações nos mais variados campos. Para muitos ela encerrou o esplendor da 

Europa (Belle Époque) onde o clima de otimismo deu lugar à desconfi ança sobre os destinos da humanidade. Além das mudanças no 

cenário geopolítico, convém lembrar que as rivalidades não foram superadas. O Tratado de Versalhes foi, nesse sentido, determinante 

para a eclosão da Segunda Guerra.

 Resposta: B
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