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MUNDIAL

Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos online nessa segunda semana, 23 a 28 de março de 2020. O site
Stood está com todassssss as aulas com acesso gratuito durante um mês. Então vamos aproveitar essa
oportunidade.
Nessa aula retomaremos ao início do século XX Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, dois eventos
que acontecem concomitantemente e que tem grandes implicações no mundo todo.
São 8 videoaulas sobre Primeira Guerra Mundial, porém, são aulas curtas, com duração de 3 a 15 minutos.
Bons Estudos

Primeiro, acessem o site do Stood e façam o seu cadastro.
Observação: o cadastro no site é obrigatório para ter acesso ao material gratuitamente por essa semana.
Link: https://www.stoodi.com.br/cadastro/

Segundo, assistam as videoaulas sobre Primeira Guerra Mundial e respondas
as questões abaixo em seu caderno. Lembre-se de fazer cabeçalho completo
com data de realização de cada atividade. Posteriormente serão vistadas.
Videoaula 1- 1ª Guerra Mundial - Definição e Antecedentes
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/definicao-e-antecedentes/
Videoaula 2 - 1ª Guerra Mundial - Fatores (Parte 1)
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/fatores-parte-1/

Videoaula 3 - 1ª Guerra Mundial - Fatores (Parte 2)
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/fatores-parte-2/

Atividades
1- Liste e explique os fatores que desencadearam a Primeira Guerra Mundial.
2- ENEM 2018 - No Segundo Congresso internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram
o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do
almirante La Roucière-Le Noury expôs a atitude predominante no encontro: “Cavalheiros, a Providência nos
ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos
em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo
nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da terra”. SAID, E. Cultura e política. São Paulo:
Cia. das Letras, 1995.
No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o(a)
a) preservação cultural dos territórios ocupados.
b) formação humanitária da sociedade europeia.

c) catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas.
d) desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas.
e) consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico.
3- ENEM 2013 - A Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor; o poder deve ser usado; seus
concorrentes imperiais não são dignos; suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos
dominantes, porque temos o poder (industrial, tecnológico, militar, moral), e elas não; elas são inferiores; nós,
superiores, e assim por diante.
SAID, E. Cultura e im perialismo. São Paulo: Cia das Letras, 1995 (adaptado).
O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para dominação de regiões na África e na
Ásia, a partir de 1870. Tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de
uma
a) cruzada religiosa.
b) catequese cristã.
c) missão civilizatória.
d) expansão comercial ultramarina.
e) política exterior multiculturalista.

4- ENEM 2005 - Um professor apresentou os mapas ao lado numa
aula sobre as implicações da formação das fronteiras no continente
africano.
Com base na aula e na observação dos mapas, os alunos fizeram
três afirmativas:
I - A brutal diferença entre as fronteiras políticas e as fronteiras
étnicas no continente africano aponta para a artificialidade em uma
divisão com objetivo de atender apenas aos interesses da maior
potência capitalista na época da descolonização.
II - As fronteiras políticas jogaram a África em uma situação de
constante tensão ao desprezar a diversidade étnica e cultural,
acirrando conflitos entre tribos rivais.
III - As fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo,
após os processos de independência, fizeram da África um
continente marcado por guerras civis, golpes de estado e conflitos
étnicos e religiosos.
É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
5- ENEM 2009

Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do
século XX estão
a) a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo.
b) o enfraquecimento do império britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear.
c) o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana.

d) a corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o expansionismo soviético.
e) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha.

Videoaula 4- 1ª Guerra Mundial - Política de Alianças
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/politica-de-aliancas/

Videoaula 5- 1ª Guerra Mundial - Fases da Guerra
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/fases-da-guerra/

Atividades
1- Explique as duas fases da Primeira Guerra Mundial. A 1ª fase foi a Guerra de Movimento, que durou de
1914 a 1915. E a 2ª fase foi marcada pela Guerra de Trincheiras
2- ENEM 2014- Três décadas — de 1884 a 1914 — separam o século XIX — que terminou com a corrida dos
países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa — do
século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estagnante
na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. ARENDT, H. As origens do totalitarismo.
São Paulo: Cia. das Letras, 2012.
O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que
a)
b)
c)
d)
e)

difundiu as teorias socialistas.
acirrou as disputas territoriais.
superou as crises econômicas.
multiplicou os conflitos religiosos.
conteve os sentimentos xenófobos.

3- Espcex (Aman) 2012 - A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre
1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse
conflito é correto afirmar que
a) a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim grandes
alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente.
b) a chamada "paz armada" foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já encontravam-se
desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos conflitos.
c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi fundamental
para a derrota da Tríplice Aliança.
d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império
austríaco,juntamente com a Rússia, a declarar guerra a Sérvia, dando início ao conflito.
e) ao final do conflito, a Alemanha impôs a França a devolução dos territórios da AIsácia-Lorena, ricos em
minério de ferro e carvão.
4- ESPM 2015 - "Foi um periodo caracterizado por rápidas investidas. Os alemães invadiram a Bélgica, cuja
resistência heroica, notadamente em Liege, possibilitaria a plena mobilização dos franceses e dos russos.
Apesar dos esforços franceses, 78 divisões germânicas armadas com artilharia pesada chegaram as vizinhanças
de Paris. Graças à extrema habilidade do general Joffre, os alemães foram obrigados a recuar até o vale do Rio
Marne, onde em setembro foi disputada a primeira batalha do Mame com a participação de 2 milhões de
homens." (Luiz Cesar Rodrigues. A Primeira Guerra Mundial)
A primeira batalha do Marne tratada no texto deve ser relacionada com:
a) a Blitzkrieg, estratégia de guerra alemã que combinava o rápido avanço de tropas de infantaria com o
apoio aéreo e de blindados;
b) a guerra de trincheiras, cenário que dominou todo o curso da Primeira Guerra Mundial;
c) a guerra de movimento, adotada no início da Primeira Guerra Mundial pelos alemães, estratégia que
fazia parte do chamado Plano Schlieffen;

d) a primeira batalha em que se registrou o emprego do gás como arma, recurso utilizado pelos alemães;
e) o sucesso do plano escolhido pelos alemães para derrotar rapidamente a França, pois com a vitória na
Batalha do Marne os alemães conquistaram Paris.
5 - UFRGS 2015 - Sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), considere as afirmações abaixo.
I. Caracterizou-se pela chamada "guerra de trincheiras", que resultou em um nível de mortandade sem
precedentes na história europeia, como demonstrado na Batalha do Somme, ocorrida na França.
II. Valeu-se da chamada "guerra química", com a utilização de substâncias letais como o gás mostarda e o
fosgênio, amplamente empregada tanto pela Tríplice Alianca como pela Tríplice Entente.
III. Caracterizou-se como o primeiro conflito em que a aviação militar e a guerra aérea tiveram um papel
fundamental.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, Il e III.

Videoaula 6- 1ª Guerra Mundial - Consequências (Parte 1): Tratado de Versalhes
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/consequencias-parte-i-tratado-deversalhes/

Videoaula 7- 1ª Guerra Mundial - Consequências (Parte 2): Outros Tratados
Link:
tratados/

https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/consequencias-parte-2-outros-

Videoaula 8- 1ª Guerra Mundial - Consequências (Parte 3)
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/primeira-guerra-mundial/consequencias-parte-3/
Atividades
1- Explique as principais consequências da Primeira Guerra Mundial.
2- UPF 2014 - Leia alguns dos artigos do Tratado de Versalhes:
Art. 45 - (...) a Alemanha cede a França a propriedade absoluta, com direitos exclusivos de exploração,
desimpedidos e livres de todas as dividas e despesas de qualquer tipo, as minas de carvão situadas na bacia do
rio Sarre.
Art. 119 - A Alemanha renuncia em favor do Principal Aliado e das Potências Associadas todos os seus direitos
e titulos sobre as possessões de ultramar.
Art. 198 - As forças armadas da Alemanha não devem incluir quaisquer forças militares ou navais.
Art. 232 - Os Governos Aliados e Associados exigem e a Alemanha promete que fará compensações por todos
os danos causados à população civil das Potências Aliadas e Associadas e a sua propriedade durante o periodo
de beligerãncia de cada uma.
(MARQUES, Adhemar; BERU1TI, Flavio; FARIA. Ricardo. História Contemporânea através de textos. São
Paulo: Contexto, 2008, p. 115-117)
A partir da leitura dos artigos transcritos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes:
a) encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas
para os países Aliados.
b) extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945,
com o objetivo de preservar a paz mundial.
c) estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, resultando na Primeira Guerra
Mundial.
d) permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial, em
quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética.

e) impôs duras sanções à Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir um
nacionalismo exacerbado e reorganizando as forças políticas do país.
3- UEMG 2014 - Em 2014, completaremos 100 anos do início da primeira guerra mundial. Esta teve como
força motivadora o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do império AustroHúngaro. Com o fim da guerra, foram assinados vários acordos de paz, que, entre outras consequências,
levaram ao desmembramento desse império, criando uma nova estrutura geográfica na Europa.
Essa nova estrutura geográfica estabeleceu
a) o surgimento do império Russo como consequência do pós-guerra, determinado pelo Tratado de
Versalhes, o que garantiu a hegemonia do capitalismo na Europa.
b) a extinção da Romênia do cenário político, cujo território foi incorporado pela Inglaterra, que teve
direito de explorar suas minas e sua economia.
c) o surgimento da Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Hungria, Lituânia, Letônia, Finlândia e Estônia,
bem como o desaparecimento da Sérvia, Bósnia e Montenegro.
d) a extinção da Alemanha e o fortalecimento da França e da Inglaterra, sendo que a França passou a
dominar terras da Alemanha, e a Inglaterra fortaleceu seus laços com a Rússia.
4- UERN 2015 - Eram 3h30 de 26 de agosto de 1914, em Rozelieures, na região de Lorena, fronteira com a
Alemanha, quando Joseph Caillat, soldado do 54° batalhão de artilharia do exército da França, escreveu: "Nós
marchamos para frente, os alemães recuaram. Atravessamos o terreno em que combatemos ontem, crivado de
obuses, um triste cenário a observar: Há mortos a cada passo e mal podemos passar por eles sem passar sobre
eles, alguns deitados, outros de joelhos, outros sentados e outros que estavam comendo. Os feridos são muitos
e, quando vemos que estão quase mortos, nós acabamos o sofrimento a tiros de revólveres". Quando Caillat
escreveu aquela que seria uma de suas primeiras cartas do front a seus familiares, a Europa estava em guerra
havia exatos 32 dias - e acreditava-se que não por muito mais tempo.
(Disponível em: httpz//infograficos.estadao.com.br/pubIic/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundiaI/)
O texto citado descreve o triste cenário da Primeira Grande Guerra. Dentre as consequências da Primeira
Guerra Mundial, iniciada há 100 anos, além das irreparáveis perdas humanas e materiais, assinaIe a alternativa
correta.
a) A ascensão da Europa como continente hegemónico mundial e oficial propagador da política
imperialista.
b) A profunda modificação do equilíbrio europeu, com o desaparecimento de impérios como o austríaco e
o otomano.
c) A concretização da unificação da Itália e da Alemanha, únicas nações europeias que até então não
possuíam soberania nacional.
d) O estabelecimento da bipolaridade entre EUA e URSS, que marcaria todo o século XX através do que
se denominou "Guerra Fria".
5- PUC-RJ 2008 - As relações internacionais no entre-guerras (1918-1939) foram marcadas por uma tentativa
de criar um órgão internacional que teria como uma de suas funções evitar um novo conflito mundial. Essa
organização ficou conhecida como:
a) Organização dos Estados Americanos (OEA).
b) Sociedade das Nações ou Liga das Nações.
c) Organização das Nações Unidas (ONU).
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
e) Organização Mundial do Comércio (OMC).

6- Agora, faça um mapa mental, em uma ficha pautada, que contemple os seguintes pontos sobre a Primeira
Guerra Mundial:
 Fatores que desencadearam;
 Fases;
 Consequências.

