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1. No contexto que antecedeu a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), explique: 

a) Paz Armada- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) A política de alianças- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Observe a imagem de soldados ingleses entrincheirados durante a Primeira Guerra Mundial: 

 

DISPONÍVEL EM: <HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/GUERRA_DE_TRINCHEIRAS>. ACESSO EM 20 NOV. 2019.  

a)Descreva como era uma trincheira e explique a sua importância estratégica na Primeira Guerra 
Mundial.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Com base nos seus conhecimentos sobre a Revolução Russa, responda às questões: 

c) O que eram os sovietes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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d) Explique o significado do lema “paz, terra e pão” utilizado por Lenin na Rússia pré-

revolucionária.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Observe a gravura: 

 
(Gravura representando o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, 1914) 

A partir dessa imagem, estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco Ferdinando 

e o começo da Primeira Guerra Mundial. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. Faça a leitura do seguinte texto: 

“Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único 

responsável pela guerra e todas as suas consequências (...)” HOBSBAWM, Eric J., Era dos 
extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

e) Aponte qual foi o principal tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

f) Com base no texto e nos pontos do Tratado de Versalhes, explique por que o historiador 

britânico Eric J. Hobsbawm diz que os alemães foram alvo de uma “paz punitiva”. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5. Conforme sabemos, os preparativos da Primeira Guerra Mundial já aconteciam ao longo do 

século XIX. Partindo dessa premissa, responda: 

a) Indique a relação existente entre o imperialismo e a deflagração da Primeira Guerra Mundial. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

b) Cite alguns dos armamentos utilizados para esse mesmo conflito e explique o impacto causado 

por essas armas na guerra. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

6.  "... derrotas na guerra, deserções, motins militares contra os superiores, greves nas fábricas, 

falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, 

aviltamento dos salários, incapacidade governamental, desemprego e crescente miséria das 

massas." 

O quadro descrito no texto conduziu à: 

a)crescente insatisfação da burguesia russa em relação ao governo do Czar. 

b) entrada da Rússia na I Grande Guerra. 

c) Segunda Guerra Mundial em 1939. 

d) Revolução Russa em 1917. 

 

7. Assinale a alternativa correta: 

 

1. Fica abolida a propriedade privada da terra, sem qualquer indenização. 

2. Todas as grandes propriedades territoriais, todas as terras pertencentes à Coroa, às ordens 

religiosas, à Igreja, compreendendo o gado, o material agrícola e os edifícios com todas as suas 

dependências, ficam à disposição dos comitês distritais agrários e de camponeses até a reunião da 

Assembleia Constituinte. 

(John Reed. Dez dias que abalaram o mundo, 2002.) 

O texto faz referência 

a) aos decretos nazistas de expropriação dos bens da população judaico-alemã no final da década 

de 1930. 

b) às propostas do presidente Roosevelt para combater a Grande Depressão causada pela crise de 

1929. 

c) às medidas adotadas pelo partido bolchevique após a tomada do poder na Rússia em 1917. 

d) à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão elaborada durante a Revolução Francesa de 

1789. 

 

8.  No movimento revolucionário russo de 1917, o soviet consistia em: 

a) uma organização sindical socialista. 

b) uma organização militar estalinista. 

c) um comitê formado por camponeses rebeldes, operários e soldados. 

d) um conselho burocrático popular. 
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9. O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da expressão “paz imposta”? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. “A ascensão da direita radical após a Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida uma resposta ao 

perigo, na verdade à realidade, da revolução social e do poder operário em geral, e à Revolução de 

Outubro e ao leninismo em particular.” 

(Eric Hobsbawn – Era dos extremos) 

Identifique a “direita radical” que ascendia no período Entreguerras, opondo-se à expansão dos 

movimentos revolucionários. 

a) Bolchevista 

b) Liberal 

c) Menchevista 

d) Nazifascista 

 

11. Cite uma razão pela qual o alto consumo norte-americano de produtos industriais não foi capaz 

de impedir a crise de 29. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12. Analise as estratégias do New Deal no combate aos efeitos da Grande Depressão. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ÓTIMO EXERCÍCIO! 

 

 

 

 

 

 

 

 


