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   QUESTÃO 01    

 

A primeira metade do século XX foi marcada por 

conflitos e processos que a inscreveram como um dos 

mais violentos períodos da história humana. 

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.   
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QUESTÃO 02    
 

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)  difundiu as teorias socialistas. 

(B)  acirrou as disputas territoriais. 

(C)  superou as crises econômicas. 

(D)  multiplicou os conflitos religiosos. 

(E)  conteve os sentimentos xenófobos. 
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QUESTÃO 03    

 

Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra 

Mundial como fator de peso na crise das sociedades 

liberais contemporâneas. Assinale a opção que 

contém argumentos todos corretos a favor de tal 

opinião. 

 

(A) A economia de guerra levou a um 

intervencionismo de Estado sem precedentes; a 

“união sagrada” foi invocada em favor de sérias 

restrições às liberdades civis e políticas e, em função 

da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920 

graves dificuldades econômicas que abalaram os 

países liberais, sobretudo através da inflação. 

(B)  Em todos os países, a economia de guerra 

forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as 

fortunas privadas e a fechar os Parlamentos, pondo 

assim em cheque os pilares básicos da sociedade 

liberal. 

(C)  Durante a guerra foi preciso instaurar regimes 

autoritários e ditatoriais em países antes liberais 

como a França e a Inglaterra, num prenúncio do 

fascismo ainda por vir. 

(D)  A guerra transformou Estados antes liberais em 

gestores de uma economia militarizada que utilizou 

de novo o trabalho servil para a confecção de armas 

e munições, em flagrante desrespeito às liberdades 

individuais. 

(E)  Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as 

grandes potências liberais foram, por tal razão, 

impotentes para conter, a seguir, o desafio comunista 

e o fascismo. 
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   QUESTÃO 04    

 

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 

conquista 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 a 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.   
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   QUESTÃO 05    
 

Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), destacamos o(a) 
 

(A)  nacionalismo eslavo aliado à desagregação do 

Império Turco. 

(B) acordo militar anglo-germânico visando à 

partilha da África. 

(C) desequilíbrio internacional provocado pela 

aliança da Rússia com o Império Austro-Húngaro. 

(D)  descontentamento da França frente à ocupação 

no Marrocos. 

(E)  oposição do Imperador Francisco Ferdinando à 

admissão da Sérvia no Império Austro-Húngaro. 
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QUESTÃO 06   
 

"Artigos do Tratado de Versalhes: 
 

Art. 45 - Alemanha cede à França a propriedade 

absoluta [...], com direito total de exploração, das minas 

de carvão situadas na bacia do rio Sarre. 

Art. 119 - A Alemanha renúncia, em favor das 

potências aliadas, a todos os direitos sobre as colônias 

ultramarinas. Art. 171 - Estão proibidas na Alemanha a 

fabricação e a importação de carros blindados, tanques, 

ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de 

guerra. 

Art. 232 - A Alemanha se compromete a reparar todos 

os danos causados à população civil das potências 

aliadas e a seus bens". 
 

MARQUES, Adhemar Martins et all. "História Contemporânea Textos e 

documentos". São Paulo: Contexto, 1999. 

 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos é 

correto afirmar que o Tratado de Versalhes 
 

(A) encerrou a 2ª Guerra Mundial, fazendo com que 

a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os 

países dos 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, culminando na 1ª Guerra 

Mundial. 

(D) permitiu que as potências aliadas dividissem a 

Alemanha no fim da 2ª Guerra Mundial, em quatro 

zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e 

soviética. 

(E) impôs duras sanções à Alemanha, no fim da 1ª 

Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e 

reorganizando as forças políticas do país.   
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   QUESTÃO 07    

 

Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, 

destaca-se a questão balcânica, que pode ser 

associada 

 

(A)  à formação de novas nacionalidades, como a 

Iugoslávia, 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, ao 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-

Herzegóvina. 

(E)  ao assassinato do Príncipe Herdeiro, Francisco 

Ferdinando, e as questões pendentes relacionadas ao 

Tratado de Brest-Litowsky e o desmembramento da 

Áustria-Hungria. 
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QUESTÃO 08    

 

A Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a 

Europa em população e importância econômica 

 

(A) acarretou a criação da Liga Pan-Germânica 

encarregada de efetivar o "Anschluss". 

(B) contribuiu para a concretização do Pacto 

Germânico-Soviético de não agressão, firmado entre 

Guilherme II e Nicolau II. 

(C)  contribuiu para a formação, dentro da Sérvia de 

sociedades secretas, tais como a Mão Negra fundada 

em 1921. 

(D)  contribuiu para a criação de um clima favorável 

para a aceitação dos princípios do socialismo 

utópico. 

(E)  acarretou a difusão das ideias que apontavam as 

contradições do liberalismo. 
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QUESTÃO 09    

 

Dentre os desdobramentos político-econômicos 

imediatos na ordem internacional produzidos pela 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), é correto 

apontar 

 

(A)  o fim dos privilégios aduaneiros da França no 

comércio com a Alemanha. 

(B)  o surgimento da Organização das Nações 

Unidas, por meio do Tratado de Sevres. 

(C)  a criação da Iugoslávia, como decorrência das 

questões políticas dos Bálcãs. 

(D)  a anexação da Palestina, da Síria e do Iraque ao 

Império Otomano. 

(E)  a incorporação da Hungria e da 

Tchecoslováquia aos domínios austríacos. 
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QUESTÃO 10    

 

Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências 

vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela 

guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o 

Tratado de Versalhes, que teve como consequências 

 

(A)  a degradação dos ideais liberais e 

democráticos, agitações políticas de esquerda - como 

o movimento espartaquista - crise econômica e 

desemprego. 

(B)  o enfraquecimento dos sentimentos nacionais, 

militarização do Estado Alemão, recuperação 

econômica e incorporação de Gdansk. 

(C)  a anexação das colônias de Togo e Camarões, a 

afirmação dos ideais liberais e democráticos e a 

valorização do marco alemão. 

(D)  a prosperidade econômica, rearmamento 

alemão, desmembramento da Alemanha e 

fortalecimento dos partidos liberais. 

(E)  o surgimento da República Democrática Alemã 

e da República Federal Alemã, fortalecimento do 

nazismo, militarismo e diminuição do desemprego. 
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