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1ª GUERRA MUNDIAL 2º ANO – HISTÓRIA – ANTÔNIO REZENDE 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01.A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos anciens regimes 

da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga 
ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da 
história, se necessário recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e 
queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do capitalismo 
industrial, resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma 
guerra prolongada afinal abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entricheirada, que havia 
sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime mais 
obstinado e tradicional, após 1918 - 1919 as forças da permanência se recobraram o suficiente para 
agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e contribuir para retomada da guerra total em 
1939. 

(MAYER, A. "A força da tradição: a persistência do Antigo Regime". São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 13 - 14.)   
 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial: 
a) Teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e as da nova ordem 

socialista, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa. 
b) Resultou do confronto entre as forças da permanência e as forças de mudança, isto é, do 

escravismo decadente e do capitalismo em ascensão. 
c) Foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência 

em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas. 
d) Foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais 

lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do 
imperialismo. 

e) Engendrou o nazi-fascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, 
criaram o terreno propício ao surgimento e à expansão dos regimes totalitários do final do século. 

 
02. Multiplicação dos confortos materiais; o avanço e a difusão do conhecimento; a decadência da 

superstição; as facilidades de intercâmbio recíproco; o abrandamento das maneiras; o declínio da 
guerra e do conflito pessoal; a limitação progressiva da tirania dos fortes contra os fracos; as grandes 
obras realizadas em todos os cantos do globo graças à cooperação de multidões.  

 

(do filósofo John Stuart Mill, em 1830.) 
 

O texto apresenta uma concepção 
a) de progresso, que foi dominante no pensamento europeu, tendo chegado ao auge com a belle 

époque. 
b) da evolução da humanidade, a qual, por seu caráter pessimista, foi desmentida pelo século XX. 
c) positivista, que serviu de inspiração a Charles Darwin para formular sua teoria da evolução natural. 
d) relativista das culturas, a qual considera que não há superioridade de uma civilização sobre outra. 
e) do desenvolvimento da humanidade que, vista em perspectiva histórica, revelou-se profética 

 
03. As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa 

existência". Sobre esta frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-
Bretanha, em agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime: 
a) a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento e que iria envolver toda a 

Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época conhecida como a Belle Époque; 
b) a desilusão de quem sabe que a guerra, que começava naquele momento, entre Grã-Bretanha e 

Alemanha, iria sepultar toda uma política de esforços diplomáticos visando evitar o conflito. 
c) a compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, 

embora longa e sangrenta, iria terminar um dia, permitindo que a Europa voltasse a brilhar; 
d) a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando, iria, por causa de seu caráter 

mortal e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa;  
e) a convicção de que à guerra que acabava de começar, e que iria envolver todo o continente 

europeu, haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes da paz definitiva ser 
alcançada. 
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04. Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em 
longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração, destacam-se 
a) a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países 

industrializados na América. 
b) a desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo e a constituição de 

governos fascistas nos países europeus. 
c) o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia pelo 

capitalismo. 
d) a oposição da França à divisão de seu território após as guerras napoleônicas e a aproximação 

entre a Inglaterra e a Alemanha. 
e) a unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de áreas 

coloniais na Ásia e na África. 
 
 


