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Simulado sobre Primeira Guerra Mundial 
Concurso Professor de História 

 
01. (Ano:2016/Banca:CESPE) Acerca das repercussões da Primeira e da Segunda Guerras           
Mundiais em diferentes aspectos nas sociedades latino-americanas, julgue (C ou E) o item             
seguinte. 
Na sequência da Primeira Guerra Mundial, os investimentos britânicos em países           
latino-americanos foram superados pelos investimentos oriundos dos EUA. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2016/Banca:INSTITUTO CIDADES) Vários problemas atingiam as principais        
nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de               
curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da             
África, ocorrida no final do século XIX. Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de               
fora no processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas            
colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação            
da Itália e da Alemanha, neste contexto, pode ser considerada uma das causas da:  
a) Guerra Fria  
b) Grande Guerra 
c) Segunda Guerra Mundial  
d) Revolução Socialista Marxista  
 
03.(Ano:2016/Banca:FCC) Ao declarar guerra às potências centrais da Europa, Woodrow          
Wilson, presidente dos Estados Unidos, falou: 
Esperamos que nosso esforço ajude a pôr fim à agressão alemã e abrevie o conflito na                
Europa. 
A relação correta entre a intenção do presidente, identificada na frase, e a Primeira Guerra               
Mundial, é:  
a) O presidente dos EUA, que mantivera o país em paz, embora houvesse direcionado a               
produção manufatureira para a indústria bélica, destinada aos aliados, e concedesse           
créditos especiais à Inglaterra, decide declarar guerra contra o império japonês.  
b) Os países em expansão, como os EUA, temendo represália, formam o Eixo             
Berlim-Roma-Tóquio, pelo qual cada país envolvido comprometia-se a ajudar o outro em            
caso de ataque de alguma potência não envolvida no conflito, após o encerramento da              
Guerra. 
c) A euforia econômica decorrente da recuperação dos EUA favoreceu a recuperação            
econômica dos governos democráticos na Europa, obrigando as minorias totalitárias          
encerrar os conflitos aos setores liberais e comunista da Europa, pondo fim à Guerra              
Mundial.  
d) A entrada dos EUA ao lado da Entente propiciou um rápido rearmamento das tropas               
aliadas que conseguiram derrotar a Alemanha em todas as frentes de batalha, encerrando a              
Guerra, dois anos depois do envio de tropas norte-americanas à Europa.  
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e) A Alemanha foi dividida, após discussão entre os líderes dos EUA e os da Europa, que                 
condicionaram o fim do conflito mundial à partilha do território em zonas de ocupação, o               
Leste seria controlado pelos europeus e os territórios do Oeste, pelos norte-americanos. 
 
04. (Ano:2016/Banca:IDECAN) “A primeira Guerra mundial, segundo Hobsbawm, inaugura         
um período de Guerra Total, o autor considera a primeira e a segunda guerra como um                
único conflito. Embasado por esse conceito o autor na obra ‘A era dos Extremos’ ressalta o                
que esse confronto se diferencia dos anteriores e o porquê pode ser considerado uma              
guerra total. Hobsbawn destaca que não há como compreender o século XX, sem             
compreender a Guerra mundial. O conflito de 1914 foi tão marcante que para aqueles que               
nasceram antes desse período, ‘a paz’ só existia antes desse ano. A primeira guerra entrará               
na memória dos europeus, sobretudo dos ingleses e dos franceses, maiores envolvidos no             
conflito, como a grande guerra.” 
(Disponível em:  
https://modernidadeifcs.wordpress.com/2009/12/18/o-conceito-de-guerra-total-erica-hobsba
wm/.) 
 
“Em 21 de agosto de 1941, Winston Churchill, em discurso feito no Parlamento, afirmou:              
‘Esta guerra, de fato, é uma confirmação da anterior’.” 
(Disponível em:  
http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcorespmostra/0,5991,POR-2803-h,00.html.) 
 
A afirmativa confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira            
Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da             
Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, que caracterizam a II Guerra como a             
continuidade da I, apontada nos trechos anteriores, identifica-se: 
a) A disputa dos EUA pela hegemonia mundial, que acabou por enfraquecer as nações              
europeias. 
b) A redução do controle pelos organismos internacionais na fabricação de armas e uso da               
tecnologia para fins bélicos. 
c) O crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados            
consumidores e por áreas de investimentos. 
d) O desaparecimento do equilíbrio entre os países europeus e a consequente            
desagregação dos blocos econômicos anteriormente estabelecidos. 
 
05. (Ano:2015/Banca:Prefeitura de Betim - MG) É coerente com as razões que levaram à 1ª               
Grande Guerra Mundial: 
a) Um dos fatos que contribuiu para o final do confronto foi a entrada da Rússia na Guerra,                  
pois tinha um exército grande e bem preparado, impondo aos alemães derrotas vexatórias. 
b) O processo de Imperialismo, promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa,            
principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa            
de territórios, ao ponto de desencadear a 1ª Guerra. 
c) Temendo uma ofensiva alemã, Japão, Inglaterra e França formaram a Tríplice Aliança. 
d) O início da Guerra se deu quando as tropas alemãs invadiram a Polônia, apresentando               
ao mundo a famosa Guerra Relâmpago, deixando marcas desastrosas para os poloneses. 
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06.(Ano:2015/Banca:CESPE) Entre 1870-71, completou-se o processo de unificação        
política da Alemanha e da Itália, o que alterou substancialmente o mapa político europeu.              
Em 1914, a eclosão da Grande Guerra sepultou as ilusões da Belle Époque e destruiu uma                
estratégia de convivência entre as potências que se pretendia assentada no equilíbrio. Com             
relação ao período entre 1871 e 1914, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
As relações intra-europeias foram tensas, devido à aliança de defesa mútua entre o Reino              
da Itália e o Império Austro-Húngaro, na última década do século XIX, para conter as               
ameaças francesa e alemã. 
 
Certo  Errado 
 
07. (Ano:2015/Banca:CESPE) Entre 1870-71, completou-se o processo de unificação         
política da Alemanha e da Itália, o que alterou substancialmente o mapa político europeu.              
Em 1914, a eclosão da Grande Guerra sepultou as ilusões da Belle Époque e destruiu uma                
estratégia de convivência entre as potências que se pretendia assentada no equilíbrio. Com             
relação ao período entre 1871 e 1914, julgue (C ou E) o item a seguir. 
Houve expressiva hierarquia e estratificação de poder entre as cinco grandes potências —             
Alemanha, França, Grã-Bretanha, Rússia e Áustria-Hungria — e os demais países           
europeus. 
 
Certo  Errado 
 
08. (Ano:2015/Banca:CESPE) Entre 1870-71, completou-se o processo de unificação         
política da Alemanha e da Itália, o que alterou substancialmente o mapa político europeu.              
Em 1914, a eclosão da Grande Guerra sepultou as ilusões da Belle Époque e destruiu uma                
estratégia de convivência entre as potências que se pretendia assentada no equilíbrio. Com             
relação ao período entre 1871 e 1914, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
Ocorreu desequilíbrio de poder em favor da Grã-Bretanha e em detrimento da Alemanha,             
como resultado da superioridade dos recursos econômicos, demográficos e militares          
britânicos. 
 
Certo  Errado 
 
09. (Ano:2015/Banca:CESPE) Contraditório, o século XX já foi chamado de luminoso e de             
sombrio. Da mesma forma que viu a expansão de regimes democráticos, mormente após a              
Segunda Guerra Mundial, ele também conviveu com um fenômeno político visceralmente           
antiliberal e antidemocrático, os fascismos. Em verdade, os anos 20 e 30 desse século              
foram marcados pela crise do liberalismo e pela ascensão de regimes totalitários de             
esquerda (URSS) e de direita, como, entre outros países e regiões, na Itália, Alemanha,              
Polônia, Península Ibérica e no Japão. Acerca dessa realidade histórica, julgue (C ou E) o               
próximo item. 
 
O quadro de instabilidade gerado pela Grande Guerra de 1914, com o país, embora              
vencedor, se sentindo ludibriado pelos aliados mais poderosos, levou os fascistas de Benito             
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Mussolini ao poder na Itália, em 1922. A Marcha sobre Roma pretendeu ser uma              
demonstração de força do partido e de seu líder supremo, que acabou sendo convidado              
pelo rei para assumir a condução do governo italiano. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano:2014/Banca:IF-MT) Filas de rostos pálidos murmurando, máscaras de medo. Eles           
deixam as trincheiras, subindo pela borda. Enquanto o tempo bate vazio e apressado nos              
pulsos, e a esperança, de olhos furtivos e punhos cerrados, naufraga na lama. Ó Jesus,               
fazei com que isso acabe! 
 
                (Siegfried Sassoon citado por HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: 
                                                                                                  Companhia das Letras, 1994.) 
 
A desesperada descrição refere-se às duras condições vividas nos campos de batalha da I              
Guerra Mundial (1914-1918), embate bélico que transformou radicalmente as sociedades          
europeias. Sobre esse primeiro conflito de âmbito global e seus desdobramentos, assinale a             
afirmativa correta. 
a) Os Estados Unidos abandonaram sua secular política de neutralidade e enviaram tropas             
para lutar na frente oriental contra o exército russo.  
b) A Revolução Russa em 1917 demarcou o ponto de virada da guerra com o exército                
vermelho esmagando a resistência alemã. 
c) Marcou o fim da chamada Belle Époque com o estancamento do avanço do capitalismo                

e do imperialismo neocolonial. 
d) As indenizações de guerra, bastante pesadas e penosas para os derrotados,            
fortaleceram a democracia nesses países.  
 
 
GABARITO 
01. Certo 
02. b 
03. d 
04. c 
05. b 
06. Errado 
07. Certo 
08. Errado 
09. Certo 
10. c 
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