
quadros de miséria, exploração e desigualdades sociais. 
Com o � m da guerra, o liberalismo passou a ser visto a 
partir de uma ótica que evidenciava suas contradições.

02  A

 Em janeiro de 1919, foi realizada a Conferência de Paris, no 
Palácio de Versalhes. O objetivo principal das nações envol-
vidas nesse evento foi a de� nição das condições de paz com 
a Alemanha. Do pacto � rmado entre franceses, britânicos e 
norte-americanos, uma série de sanções e ações punitivas 
recaíram sobre a Alemanha, principalmente pelo fato de ter 
sido considerada responsável pelo início da guerra.

03  E

 O processo de uni� cação dos Estados Germânicos deu 
à Alemanha condições de ascender à cena industrial e 
imperialista na segunda metade do século XIX. A par-
tilha da África, bem como os novos domínios coloniais na 
Ásia, foi controlada, sobretudo, pela Inglaterra e França, 
gerando, assim, um clima de animosidade. A suspensão 
da via diplomática, tão comum ao longo do século XIX, 
precipitou a Primeira Guerra Mundial.

04  C

 Os nacionalismos orientaram várias experiências na Europa 
ao longo do século XIX e início do XIX. Na região dos Bál-
cãs, as disputas pela a� rmação do nacionalismo sérvio preo-
cupava o Império Austro-Húngaro. As experiências revolu-
cionárias russas, pelo menos desde 1905, orientavam os 
ânimos de países como Inglaterra e França, pois temiam a 
proliferação dos ideais socialistas em seus domínios.

05  A

 O � m da Primeira Guerra Mundial não garantiu um clima de 
paz na Europa. As nações vencedoras aplicaram uma ordem 
punitiva sobre as nações derrotadas. A Alemanha, tida 
como responsável pelo início da guerra, sofreu uma série 
de sanções, as quais impactaram sobre os seus domínios 
territoriais e sua economia. Tal fato fez � orescer uma ordem 
de ressentimentos, os quais acabaram por orientar o apoio 
popular à ascensão de Hitler ao poder na Alemanha.

06  B
 No cenário do pós-Guerra, a Liga das Nações tinha como 

atribuição assegurar o clima de paz e orientar as relações 
diplomáticas entre as nações. A ordem punitiva determi-
nada pelo Tratado de Versalhes foi incapaz de assegurar o 
princípio da desmilitarização e a paz mundial. Ressentida, 
a Alemanha limitou o campo de poder da República de 
Weimar e consagrou Adolf Hitler como representante de 

Capítulo 11

Primeira Guerra Mundial

ATIVIDADES PARA SALA

01  A política de blocos militares antagônicos e a disputa colo-
nialista foram fatores que conduziram à guerra.

02  Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia, contrariando o impe-
rialismo sérvio nos Bálcãs e acirrando o nacionalismo sér-
vio. Esse episódio culminou com o assassinato do arquidu-
que Francisco Ferdinando, o príncipe austríaco, em 28 de 
junho de 1914, por um nacionalista do grupo Mão Negra. 
O atentado foi um dos fatos que deram início à Primeira 
Guerra Mundial.

03  a) Durante o período da Primeira Guerra Mundial, foi neces-
sária a mobilização de milhares de homens, fazendo com 
que a utilização da mão de obra feminina fosse requisi-
tada.

b) O Brasil, cuja economia era voltada para o mercado 
externo, foi prejudicado porque a eclosão da guerra 
desorganizou o mercado internacional, trazendo gran-
des di� culdades para a exportação do café, pois houve 
um grande declínio em seu preço.

04  Durante o século XIX, os países industrializados europeus 
foram em busca de colônias para suprir sua necessidade 
de matérias-primas, mão de obra, mercado consumidor e 
áreas para investimentos, e, por conta disso, surgiram dis-
putas por essas áreas, um dos fatores que deram origem à 
Primeira Guerra Mundial.

05  a) Ambos os textos demonstram a di� culdade de se man-
ter na miséria, com fome, sem perspectiva de reversão.

 b) Surgimento da Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia e a 
perda de parcelas do território alemão para a França.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  E

 Com o � m da Primeira Guerra Mundial e o quadro de crise 
político-econômica que se instalou na Europa, as contra-
dições do liberalismo econômico passaram a ser evi-
denciadas. A mecanização industrial, ao mesmo instante 
em que gerava a superprodução, impulsionava a precari-
zação das relações de trabalho. A liberdade de mercado, 
à medida que permitia a geração de riquezas, orientava 
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um Estado forte e capaz de devolver a honra alemã per-
dida na Primeira Guerra, em 1933. Sua ascensão ao poder 
� cou marcada pela ascensão de um ideal autoritário, ainda 
nos anos 1930.

07  E

 Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, 
que impunha a esses países fortes restrições e punições. A 
Alemanha teve seu Exército reduzido, sua indústria bélica 
controlada, perdeu a região do Corredor Polonês, teve 
que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de 
ter que pagar os prejuízos da guerra aos países vencedo-
res. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alema-
nha, in� uenciando o início da Segunda Guerra Mundial.

08  B

 Alguns países estavam extremamente descontentes com a 
partilha da Ásia e da África, ocorrida no � nal do século XIX. 
Alemanha e Itália, por exemplo, haviam � cado de fora no 
processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra 
podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-pri-
mas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação 
da Itália e da Alemanha, nesse contexto, pode ser conside-
rada uma das causas da Grande Guerra.

09  C

 Os países europeus começaram a fazer alianças políticas 
e militares desde o � nal do século XIX. Durante o con� ito 
mundial, essas alianças permaneceram. De um lado, havia 
a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império 
Austro-Húngaro e Alemanha (a Itália passou para a outra 
aliança em 1915). Do outro lado, a Tríplice Entente, for-
mada em 1907, com a participação da França, da Rússia e 
do Reino Unido.

10  E

 No início do século XX, havia uma forte concorrência 
comercial entre os países europeus, principalmente na 
disputa pelos mercados consumidores. Essa concorrência 
gerou vários con� itos de interesses entre as nações. Ao 
mesmo tempo, os países estavam empenhados em uma 
rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se 
protegerem, ou atacarem, no futuro próximo. Essa corrida 
bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os paí-
ses, em que um tentava se armar mais do que o outro.
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