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1. Por que podemos afirmar que a Primeira Guerra Mundial é considerada a “primeira guerra moderna”? 
 
2. Várias invenções foram introduzidas nos conflitos de 1914-1918, como por exemplo os zepelins alemães. 
Faça uma pesquisa sobre eles e responda. 
a) Que fonte de energia impulsionava os zepelins? 
b) Enumere as vantagens da utilização dos zepelins na guerra. 
 
 
3. Explique o que foi o Tratado de Versalhes e quais suas prpostas. 
 
4. Qual era a proposta do presidente dos EUA, Thomas Woodrow Wilson, para a paz? 
 
5. Estabeleça a relação existente entre a Primeira Guerra Mundial e o desenvolvimento da Revolução Russa.  
 
6. (UFF) 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. 
 
 


