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1) Observe a gravura: 

 
(Gravura representando o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, 1914) 

A partir dessa imagem, estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco 

Ferdinando e o começo da Primeira Guerra Mundial. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) (PUC- Campinas) 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 assustaram 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. 

 

3) Relacione o capitalismo e o imperialismo à Primeira Guerra Mundial 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) A Revolução Russa, ocorrida em 1917, foi resultado de diferentes movimentos de 

insatisfação que culminaram com o fim do czarismo e a criação da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). A liderança do operariado russo no processo 

revolucionário do país ganhou visibilidade internacional e contribuiu para o crescimento 

das lutas trabalhistas pelo mundo. 

Sobre o contexto dessa revolução e sobre lutas trabalhistas ao longo do século XX, é 

correto afirmar que: 

a) na revolução de fevereiro de 1917, as principais lideranças socialistas operárias 

russas, Alexander Kerensky e Vladimir Lenin, comandaram a queda do czarismo, 

retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial e implantaram um governo inspirado no 

marxismo. 

b) no Brasil, em 1917, um movimento operário inspirado em ideais anarquistas liderou 

uma grande greve que envolveu várias categorias profissionais. 

c) a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), documento que reúne as leis trabalhistas 

brasileiras, foi resultado do diálogo estabelecido entre o movimento operário brasileiro e 

o governo militar durante os anos 1970. 

d) criado e implantado no governo de João Goulart, em 1963, o Estatuto do Trabalhador 

Rural Brasileiro foi resultado da articulação entre a bancada ruralista e os movimentos 

sociais rurais do país.. 

5) Considere as afirmações sobre a Revolução Russa de 1917 e seus desdobramentos. 

I - Após a chamada “Revolução de Fevereiro”, de 1917, e a abdicação do czar Nicolau 

II, foi instaurado um regime parlamentar liberal, mais tarde removido pela Revolução 

Bolchevique de outubro do mesmo ano. 

II - Durante a guerra civil que se seguiu à Revolução, os Estados Unidos e as principais 

potências europeias apoiaram a luta dos bolcheviques contra os chamados “brancos” 

contrarrevolucionários. 

III - Nos grandes expurgos da década de 1930, muitos dos “velhos bolcheviques”, 

antigos revolucionários aliados de Lênin, foram removidos do poder e executados a 

mando de Josef Stalin. 

Quais estão corretas? 



A)  Apenas I. 

B)  Apenas II. 

C)  Apenas III. 

D)  Apenas I e III. 

E)  I, II e III. 

6) Relacione o projeto eugenista e de supremacia racial de Hitler com seu fascínio sobre 

a arte.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético firmado entre a Alemanha 

e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no ano de 1939, fez com que a 

União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943. O que foi o Pacto Germano-

Soviético? 

a)      Política de acordos efetivada por Hitler e Churchill. 

b)      Efetivação do Pacto anti-Komintern entre Alemanha, URSS e Japão. 

c)      Política de acordos entre Hitler e Stálin de não agressão e neutralidade entre 

Alemanha e União Soviética por dez anos. 

d)     Pacto que assegurava à Alemanha o direito de incorporar territórios poloneses com 

a permissão da França e da Inglaterra. 

e)     Política de não agressão entre Alemanha, Inglaterra, Japão e França. 

 

8) Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano 

de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos 

na guerra? 

a) A ocupação nazista da Rússia em 1941. 



b) O confronto dos Estados Unidos com a marinha japonesa na Batalha de Midway no 

ano de 1942. 

c) A incorporação dos territórios poloneses pela Alemanha perdidos pelos alemães 

durante o Tratado de Versalhes em 1919. 

d) A derrota russa pelos alemães no ano de 1942 na Batalha de Stalingrado. 

e) Os acordos de solidariedade com a Inglaterra na chamada Carta do Atlântico e os 

ataques japoneses à base de Pearl Harbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


