
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Fabiana 
 
01. A rivalidade imperialista entre a França e a Alemanha ocorreu através da Guerra Franco- Prussiana. A 

região da Alsácia-Lorena pertencia à França e era rica em carvão. Em 1871, após vencer os franceses na 
guerra Franco-Prussiana, os alemães incorporaram a Alsácia-Lorena ao seu território. O episódio gerou 
grande ressentimento na sociedade francesa, sendo um dos motivos para a Grande Guerra que eclodiu em 
1914.  

 
02. A paz armada foi rompida quando o nacionalista sérvio, Gravilo Princip (Mão Negra), assassinou o herdeiro 

do trono austro-húngaro, arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sophia em visita diplomática a 
Sarajevo, na Bósnia-Herzegóvina. O Império Austro-Húngaro declarou guerra a Sérvia.  

 
03. Antes de participarem diretamente da Grande Guerra os Estados Unidos estavam ajudando os países de 

Tríplice Entente com armamentos, munições, alimentos. Com isso, a França e a Inglaterra deviam aos 
Estados Unidos dois bilhões de dólares. Após terem suas embarcações afundadas por alemães, o 
presidente americano W. Wilson declarou guerra à Alemanha posicionando ao lado da Tríplice Entente. Tal 
tríplice saiu vitoriosa da guerra e como os países envolvidos estavam completamente destruídos, os 
Estados Unidos emprestaram muito dinheiro para a reconstrução dos mesmos. 

 
04. Não. Embora tenha sido o exército mais numeroso na Grande Guerra, também foi o mais despreparado. Os 

camponeses russos foram enviados para a guerra como soldados e estavam desprovidos de armamentos, 
vestuários e alimentação. Além disso, o Império Russo estava enfrentando uma crise econômica, política e 
social devido a sua participação na Grande Guerra, como também, ocorria a Revolução Russa. O povo 
russo exigia “Paz, terra e pão”.  

 
05. A relação existente entre os textos é a fase da “guerra de trincheiras” que iniciou a partir de 1915. Tanto o 

texto I quanto II relatam o horror vivenciado pelos soldados entrincheirados, uma vez que, eles conviviam 
com a falta de higiene, péssima alimentação, doenças, cadáveres, ataque do inimigo e sem contar que os 
mesmos estavam condenados à morte de qualquer maneira. 

 
06. O Tratado de Versalhes impôs sanções aos alemães como: perda de suas colônias na África; devolução da 

Alsácia-Lorena à França; perda de parte de seu território para Polônia; desmilitarização das Forças 
Armadas; seu exército poderia ter no máximo 100 mil homens e o pagamento de indenização de 33 bilhões 
de dólares aos Aliados. Tais punições tiveram como consequência o revanchismo alemão que culminou na 
Segunda Guerra Mundial. 

 


