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Exercícios de Primeira Guerra Mundial 
 
1. Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, que pode ser 
associada: 

a) À formação de novas nacionalidades, como a Iugoslava sob a tutela da Alemanha. 
b) Às disputas coloniais na Ásia e na África entre a França e a Inglaterra. 
c) Ao interesse russo em abrir os estreitos de Bósforo e Dardanelos, o nacionalismo eslavo e 

ao temor austríaco quanto à formação da Grande Sérvia. 
d) Às desavenças entre o Império Austro-Húngaro e a Inglaterra ligadas à anexação da 

Bósnia-Herzegovina. 
e) Ao assassinato do Príncipe Herdeiro, Francisco Ferdinando, e as questões pendentes 

relacionadas ao Tratado de Brest-Litowsky e o desmembramento da Áustria-Hungria. 
 
 
2. São rivalidades que antecederam a Primeira Guerra Mundial, EXCETO: 

a) A anglo-alemã pela hegemonia industrial. 
b) A franco-alemã, devido às decisões do Tratado de Frankfurt. 
c) O nacionalismo sérvio contra o domínio austro-húngaro. 
d) A sino-britânica, devido às decisões do Tratado de Nanquim. 
e) A russo-alemã, devido ao projeto de construção da ferrovia Berlim-Bagdá.  

 
 
3. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX 
colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social 
das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. 

b) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a 
rivalidade imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela 
corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. 

c) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de 
forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquistas das colônias da África e 
da Ásia. 

d) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustou a 
Inglaterra e a França que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. 

e) O desequilíbrio entre produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados 
produtores de matérias-primas e consumidores de bens-de-produção reativando as 
rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. 

 
 
4. (Unirio) O equilíbrio da ordem política internacional entre as nações europeias, rompido com a 
eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), fundamentava-se no(a): 

a) Fim da política de compensações territoriais praticada pelas nações imperialistas em seu 
processo de expansão mundial. 

b) Enfraquecimento do nacionalismo em virtude da ascensão das democracias liberais nos 
países europeus. 

c) Sistema de alianças que agrupavam as potências europeias em dois blocos políticos, a 
Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. 
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d) Autoridade política da Liga das Nações em arbitrar os conflitos internacionais e situações 

de beligerância entre seus países membros. 
e) Liderança internacional dos Estados Unidos, que subordinavam política e economicamente 

os países ocidentais. 
 
 
5. (Puc) Dentre os vários fatores que podem ser arrolados como responsáveis pela Primeira 
Grande Guerra, destacam-se, EXCETO: 

a) O aumento da tensão nos Balcãs, fruto das aspirações autonomistas dos inúmeros grupos 
étnicos que ocupavam aquela região. 

b) A crescente disputa econômica travada entre o Império Alemão, potência emergente, e a 
Grã-Bretanha, nação hegemônica. 

c) A pretensão da Alemanha em reanexar a região da Prússia Oriental ao território germânico, 
separada pelo corredor polonês. 

d) O fim da diplomacia bismarckiana e adoção de uma política expansionista comandada pelo 
Imperador Guilherme II. 

e) O acirramento do espírito revanchista francês, reavivando os ódios adormecidos e 
reforçando o sentimento antigermânico da população. 

 
 
6. A Sociedade das Nações mencionada no texto, também conhecida como Liga das Nações, foi 
criada em 1919 com o objetivo de:  

a) Promover a paz armada, após o Tratado de Versalhes, através da liderança do governo 
dos Estados Unidos, que presidiu essa organização.  

b) Unir as nações democráticas e economicamente mais poderosas, para impedir a volta do 
nazi-fascismo, cuja expansão causara a Primeira Guerra Mundial.  

c) Executar as determinações previstas pelo documento conhecido como "14 pontos de 
Wilson" e que favoreciam os países da Tríplice Aliança.  

d) Promover o neocolonialismo na África, Ásia e Oceania, condição fundamental para a 
expansão mundial do capitalismo monopolista.  

e) Intermediar conflitos internacionais a fim de preservar a paz mundial, fiscalizando o 
cumprimento dos tratados pós-guerra. 

 
 
7. A respeito do envolvimento dos E.U.A. na Primeira Grande Guerra é INCORRETO afirmar que: 

a) Foi influenciado pela intenção germânica de atrair o México, prometendo-lhe ajuda na 
reconquista de territórios perdidos para os E.U.A. 

b) Os E.U.A. financiaram diretamente a indústria bélica franco-inglesa e enviaram um grande 
contingente de soldados ao fronte. 

c) Uma possível derrota da França e Inglaterra colocaria em risco os investimentos norte-
americanos na Europa. 

d) Contrariando o Congresso, o presidente dos E.U.A. rompeu a neutralidade, declarando 
guerra às forças do Eixo. 

e) A adesão dos E.U.A. desequilibrou as forças em luta, dando um novo alento à Entente. 
 
 
8. Em 1919, Wílson (Estados Unidos), Lloyd George (Inglaterra) e Clemenceau (França) definiram 
a Paz de Versalhes, em que: 
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a) A Alemanha foi considerada culpada pela Guerra e submetida a indenizações e retaliações 

territoriais, semeando o descontentamento e o revanchismo. 
b) Os bolcheviques, liderados por Lenin, tiveram apoio inglês para assumir o governo russo, 

estabelecendo o primeiro Estado socialista. 
c) Os russos brancos, estabeleceram uma aliança com a Alemanha e conduziram a Rússia à 

Guerra Civil. 
d) A Itália, sob a liderança de Mussolini pode organizar, financiada pela França, a marcha 

sobre Roma. 
e) Estabeleceu a nazificação alemã que se fundamentou no armamentismo e na busca do 

"espaço vital", ou seja, na geopolítica da conquista territorial.  
 
 
9. Os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica mundial após a Primeira 
Guerra Mundial porque: 

a) Apoiou a Alemanha, com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra. 
b) Liderou a criação da ONU (Organização das Nações Unidas). 
c) Fortaleceu sua economia ao fornecer equipamentos e suprimentos à Entente, enquanto as 

potências europeias tiveram suas economias arrasadas após o conflito. 
d) Apresentou as propostas do Tratado de Versalhes, para enfraquecer a Alemanha, a grande 

potência industrial do início do século. 
e) Se manteve afastado do conflito direto com as potências europeias, concentrando seus 

esforços no desenvolvimento interno. 
 
 

10. Observe as gravuras referentes ao período da Primeira Guerra Mundial. 

 
Considerando as transformações desse período, descreva: 

a) Uma transformação social que, decorrente da guerra, está diretamente relacionada às 
gravuras;  

b) Um reflexo da Primeira Guerra sobre a economia do Brasil. 
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Gabarito: 
 
1. C  
2. D  
3. B  
4. B  
5. C  
6. E  
7. D  
8. A  
9. C  
10.____  

 


