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01. A Primeira Guerra Mundial mostrou ao mundo o jovem imperialismo norte-americano que nasceu quando, no século XIX, a burguesia 
industrial venceu a Guerra da Secessão e implantou a conquista do oeste. Esses fatos contribuíram para o controle das Antilhas com o 
militarismo de Theodore Roosevelt e da emenda Platt. Na Primeira Guerra Mundial, os USA foram essenciais para a derrota germânica, 
mas ainda não uma força internacional sufi ciente para implantar suas decisões, como no abandono, por parte da Europa, de grande 
parte das orientações da “paz sem vencedores” do presidente Wilson. Já a crise de 29, defl agrada pela queda da bolsa de valores de 
Nova Iorque, mostra que as negociações de capital internacional estavam migrando pelo atlântico norte.

 Resposta: D

02. A Primeira Guerra Mundial foi um confl ito que provocou abalos à ordem capitalista liberal, pois serviu como causa para a eclosão 
da revolução soviética que implantou o bolchevismo na Rússia, fato esse que contribuiu para a inspiração de movimentos socialistas 
no restante da Europa, como a Liga Espartaquista alemã liderada por Rosa de Luxemburgo. A derrota alemã provocou não somente 
sua ruína militar, mas a queda da sua incipiente expansão imperialista, a desorganização do seu parque industrial e a implantação 
do desarmamento. Territorialmente, a Alemanha viu o fi m do II Reich com o surgimento forçado do corredor polonês. Essa realidade 
contribuiu para a burguesia germânica criticar o liberalismo e se aproximar da extrema-direita fascista liderada por Hitler.

 Resposta: A

03. A Primeira Guerra Mundial é uma nefasta consequência da superprodução europeia advinda da modernização do parque fabril com a 
Segunda Revolução Industrial. A Inglaterra e a França foram os países que primeiro criaram essa superprodução e formaram a Entente 
implantando o imperialismo na África e na Ásia. Contudo a Alemanha se unifi cou somente em 1871 numa guerra contra a França 
liderada por Bismarck e se industrializou após a Entente fi cando sem acesso aos mercados internacionais, mesmo após a tentativa 
surgida com o Congresso de Berlim. Consequentemente, o espírito prussiano dos junkers germânicos levou a um forte militarismo, 
inquietando a Entente que, também, passou a se armar com a paz armada destruindo o ambiente da belle èpoque. A região que 
estava num alto grau de instabilidade era a dos Bálcãs onde a Rússia ligada à Sérvia e à Entente não permitia que Áustria e Alemanha 
penetrasse nesse território usando-o como trampolim para o  Oriente Médio, que era o império turco-otomano.

 Resposta: D

04. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a França impôs um duro golpe à nação germânica com a implantação do Tratado de 
Versalhes que abalou a honra alemã ao destruir o II Reich, criando condições objetivas para o nascimento do nazismo.

 Resposta: E

05. A Primeira Guerra Mundial contribuiu para o crescimento industrial do Brasil, pois a Inglaterra não conseguiria suprir o mercado 
consumidor brasileiro com seu imperialismo, já que sua produção estava voltada para a guerra. Dentro dessa nova realidade, o Brasil 
teve que fi nanciar seu incipiente parque fabril.

 Resposta: E

06. O capitalismo liberal do século XIX, Belle Èpoque, tinha afi rmado a prenúncia de que o racionalismo burguês, idealizado pelo 
positivismo, seria a resposta para as afl ições humanas levando a sociedade para um estágio de desenvolvimento e de paz. 
Entretanto, a exploração sofrida pelo proletariado e a Primeira Guerra Mundial mostraram que as crises se mantinham vivas no 
interior do imperialismo. A guerra mostrou que  a ciência não estava a serviço da harmonia do ser humano, mas do acúmulo de 
lucro da burguesia e dos interesses nacionais das grandes potências industriais.

 Resposta: D

07. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a África e a Ásia passaram a lutar pela independência para com suas metrópoles 
europeias. Contudo, grande parte das lideranças neocoloniais percebeu que a soberania política deveria ser atrelada ao 
erguimento econômico onde a riqueza do futuro terceiro mundo fi caria livre da exploração das antigas metrópoles, bem como 
das novas superpotências Estados Unidos e União Soviética. Diante desse quadro, a nacionalista Conferência de Bandung buscou 
a descolonização respeitando os interesses das populações “nativas”, ou seja, haveria a implantação de uma ideologia que 
favorecesse os povos não europeus e o não alinhamento perante a ONU.

 Resposta: B
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08. O Tratado de Versalhes foi um documento que legalizou a derrota alemã e que pôs em prática o revanchismo francês ao desmontar 

o II Reich, que tinha nascido no século XIX humilhando a França. O Tratado de Versalhes devolveu o território de Alsácia-Lorena para 

a França, e criou indenizações pesadíssimas à Alemanha que teve seu território dividido pelo corredor polonês.

 Resposta: A

09. O Manifesto Futurista de 1909 está inserido na concepção de que ciência e o avanço tecnológico seriam instrumentos do progresso 

humano, por forças ligadas às tradições ou ao marasmo econômico deveriam ser extintas, utilizando até mesmo a violência/militarismo 

entre nações como as guerras. O dinamismo e a arrogância do futurismo foram, posteriormente, manuseados para o militarismo 

e intransigência da Primeira Guerra Mundial, onde o opositor era visto como um instrumento de atraso no planeta e que, por isso, 

deveria ser exterminado. Esse comportamento intelectual foi valorizado pelo nazi-fascismo disseminando o racismo, a violência e o 

autoritarismo.

 Resposta: D

10. Os elementos que foram determinantes para a eclosão das duas Grandes Guerras puderam ser vistos por muitos anos depois de 

1945. O nacionalismo e as disputas étnicas provocaram confl itos de grandes proporções na década de 1990, especialmente na 

região balcânica, onde destacamos os confl itos na ex-Iugoslávia.

 Resposta: D
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