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 Primeira Guerra do Século XX (20) 

 Primeiro conflito em estado de guerra total 
 Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos 

para viabilizar o combate 

 Durou de 1914 a 1918 

 Foi resultado das transformações que aconteciam na 
Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em 
choque 

 Teve um saldo de 10 milhões de mortos 

O que foi? 



 
 Podem ser apontados como motivos da Primeira Guerra Mundial, ocorrida 

entre 1914 e 1918. 
A) o nacionalismo europeu e a disputa por territórios entre as potências 
europeias. 
B) o crescimento industrial alemão e a invasão da Polônia pelos nazifascistas. 
C) o enfraquecimento econômico inglês e a ameaça russa aos interesses 
franceses. 
D) a resistência europeia ao domínio francês e o progresso tecnológico 
europeu. 
E) a corrida armamentista europeia e o revanchismo francês contra a 
Inglaterra. 

Como a Vunesp Cobrou 
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 As causas são complexas, envolvendo uma série de 

acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o 
século XIX. Principais fatores: 
 Disputas imperalistas  

 
 nacionalismos; 

 
 alianças militares; 

 
 corrida armamentista. 

 

Causas 



 
As causas são complexas, envolvendo uma série de 

acontecimentos não resolvidos que se arrastavam 
desde o século XIX. Principais fatores: 
 disputas imperialistas; 
 temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações 

como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam 
passado pelo processo de unificação na segunda metade 
do século XIX e, após isso, lançaram-se à busca de 
colônias para seu país. 

 

Causas 



 Analise os dois materiais a seguir para responder à 
questão. 

Material 1 
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Material 2 
 
 
A Primeira Guerra Mundial envolveu vários países, mas 
representou, principalmente, o confronto entre quatro potências: 
França, Inglaterra, Rússia, de um lado, e a Alemanha, do outro. 
 
(MOTTA, M. M. M. “A Primeira Grande Guerra”. Em: REIS 
FILHO, D. A.; FERREIRA, J.; ZENHA, C. O século X X v. 1. - O 
tempo das certezas: da formação do capitalismo à Primeira 
Grande Guerra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
Adaptado) 
 
A análise dos materiais permite concluir que uma das causas 
da Primeira Guerra Mundial foi 

Mapa da ferrovia Berlim-Bagdá em 1914 
Traço contínuo: ferrovia já construída 
Linha tracejada: ferrovia em construção 
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 A análise dos materiais permite concluir que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi 
 

A) a invasão e o domínio do Império Turco Otomano pelos alemães entre o final do século XIX e o início do 
século XX, o que contrariou os interesses do Império Britânico, principal aliado otomano. 

 

B) o controle direto exercido pelo Império Alemão sobre os Bálcãs, o que intensificou a revolta nacionalista dos 
povos eslavos da região, especialmente sérvios e búlgaros, contrários à Tríplice Aliança. 

 

C) a presença alemã na região dos Bálcãs, o que ameaçava diretamente os interesses russos e austro-húngaros 
na região, aliados que pretendiam controlar a navegação entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. 

 

D) a aliança entre o Império Russo e o Império Turco Otomano, o que contrariava os interesses alemães e 
austro-húngaros nos Bálcãs e no Mediterrâneo oriental, agravando as tensões na região. 

 

E) o expansionismo germânico em direção à Península Balcânica e ao Oriente Médio, com o objetivo de facilitar 
o acesso ao petróleo do Golfo Pérsico e aos territórios coloniais na África oriental. 
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As causas são complexas, envolvendo uma série de 

acontecimentos não resolvidos que se arrastavam 
desde o século XIX. Principais fatores: 

 nacionalismos; 

 Pangermanismo 

 Movimento nacionalista alemão que servia como suporte 
ideológico para o império Alemão defender seus interesses 
de expansão territorial 

Causas 



 
 As causas são complexas, envolvendo uma série de 

acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o 
século XIX. Principais fatores: 
 nacionalismos; 
 Revanchismo Francês 
 Envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito 

do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre 
Prússia e França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi 
considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a 
rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio 
de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse 
conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. 

Causas 



 

Como a Vunesp Cobrou 
 Sobre a Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que 

A) envolveu interesses isolados da Alemanha com relação ao comércio de armas na África. 

B) o Brasil não teve nenhuma participação, ao contrário do ocorrido na Segunda Grande Guerra. 

C) ficou assim conhecida por ter sido a primeira guerra européia nos últimos dois séculos. 

D) contou com a participação efetiva dos EUA no seu desfecho já no inicio dos anos 20. 

E) foi fruto, dentre outros fatores, do revanchismo francês em relação à Alemanha. 

Entre os fatores que contribuíram para eclosão do conflito bélico citado no excerto, pode ser apontado(a) 
A) o revanchismo da França contra os alemães, que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. 
B) a secular rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, que disputavam a hegemonia comercial na América do Sul. 
C) o desenvolvimento da indústria de base do Império Russo, que colocava em risco os interesses da Áustria-Hungria e da 
Alemanha. 
D) o descontentamento da França e da Inglaterra com a Partilha da África determinada pela Conferência de Berlim, que beneficiou 
a Alemanha. 
E) o expansionismo territorial do Império Turco-Otomano no Oriente Médio, que eliminou a influência das potências europeias na 
região. 
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 As causas são complexas, envolvendo uma série de acontecimentos 

não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Principais 
fatores: 
 nacionalismos; 
 Balcãs 

 região no sudeste do continente europeu 
 eram quase inteiramente dominados pelo Império Áustro-Húngaro 
 A grande tensão nos Bálcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na 

questão referente ao controle da Bósnia 
 Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam 

anexar a Bósnia ao seu território 
 Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do 

pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação 
liderada pelo czar russo. 

Causas 



 
 As causas são complexas, envolvendo uma série de 

acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o 
século XIX. Principais fatores: 
 alianças militares; 
 Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações 

europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que 
acabou sendo definido da seguinte maneira: 
 
 Tríplice Entente: formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. 

 
 Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império 

Otomano e Itália. 

 

Causas 



 
 As causas são complexas, envolvendo uma série de 

acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o 
século XIX. Principais fatores: 
 corrida armamentista. 
 Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de 

cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra 
nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a 
garantia para todas as potências e chefes de Estado na 
Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por 
essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida 
armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito 
que ocorreria. 

 

Causas 



 
 aconteceu em 28 de junho de 1914 
 durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a 

Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma 
provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia 
e Bósnia. 

 O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, membro de um 
movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro 
que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando 
ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou 
conhecida como Crise de Julho. 

 Como não houve saída diplomática para a Crise de Julho, a consequência final foram 
declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou 
guerra à Sérvia; no dia 30, russos (em defesa da Sérvia), alemães e austríacos 
mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, 
no dia 3, à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o 
começo da Primeira Guerra Mundial. 

Estopim 



 

Estopim 
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 Primeira Guerra Mundial – A causa imediata da eclosão do 
conflito foi o assassinato em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, 
do herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque Francisco 
Ferdinando, por um militante nacionalista sérvio. O fato 
motivou um ultimato do Império Austro- -Húngaro à Sérvia e, 
em 28 de julho seguinte, a declaração de guerra àquele país. Na 
verdade, as tensões e rivalidades que, desde meados do século 
XIX, envolviam as principais potências europeias e não 
europeias haviam crescido a tal ponto que foi rompido o 
equilíbrio de poder que governava a política internacional. 



 

Consequências 
 Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 

o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo 
local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871. Dessa vez, os 
derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos 
duríssimos à Alemanha. 

 A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na 
Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, que arrastou o país pra uma 
crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas 
a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é 
entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e 
crescimento do nazismo. 

 O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do 
esfacelamento dos Império Alemão, Austro-húngaro e Otomano. Diversas novas 
nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia etc. 
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 Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), destaca-se 

A) o início do domínio europeu no continente africano. 
B) a emergência da China como potência econômica 
mundial. 
C) o surgimento de novos países na Europa. 
D) a bipolarização do mundo entre o bloco liberal e o 
comunista. 
E) o auge do processo de globalização da economia 



 

Como a Vunesp Cobrou 

 Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), destaca-se 

A) o início do domínio europeu no continente africano. 
B) a emergência da China como potência econômica 
mundial. 
C) o surgimento de novos países na Europa. 
D) a bipolarização do mundo entre o bloco liberal e o 
comunista. 
E) o auge do processo de globalização da economia 


