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Capítulo 5 A Primeira Guerra e seus reflexos

1  C 
 A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) possibilitou aos 

Estados Unidos desenvolver sua indústria e se afirmar 
enquanto grande potência mundial. O conflito não foi 
deflagrado em seu território, um fato importante, pois 
propiciou o envio de produtos aos países europeus 
que estavam vivendo em recessão. Dessa forma, bre-
chas foram abertas para que a cultura estadunidense 
entrasse com grande força e influenciasse a vida da 
população europeia. 

2  O período da Paz Armada foi caracterizado pelo inves-
timento de nações europeias na produção e desenvol-
vimento de armas e tecnologias bélicas. Esse período 
antecedeu a Primeira Guerra Mundial e, apesar de não 
haver uma guerra declarada, era evidente que os países 
europeus estavam se preparando para um conflito. Em 
termos econômicos e políticos, essa corrida armamen-
tista resultava, sobretudo, das disputas por mercados 
consumidores, principalmente no continente africano, 
além dos ressentimentos devido às perdas de territó-
rios, o que exaltava ânimos nacionalistas e rivalidades 
chauvinistas.

3  A autora fala sobre as mudanças sociais que ocorreram 
durante a Primeira Guerra Mundial com a entrada das 
mulheres, em grande número, no mercado de trabalho. 
A identidade feminina passou a ser objeto de descons-
truções e, sobretudo, despertou uma classe de traba-
lhadoras que passaram a lutar por direitos políticos e 
sociais.

4  Tratado de Versalhes, um acordo de paz estabelecido 
entre as nações que participaram da Primeira Guerra 
Mundial, no qual constam as sanções que as nações 
vencedoras impuseram às derrotadas.

5  E
 O Tratado de Versalhes impôs diversas sanções à Ale-

manha, pois o país foi considerado responsável pelo 
conflito. Mesmo com a economia e o território do país 
destruídos por conta da guerra, após o acordo os ale-
mães tiveram que pagar indenizações e foram proibidos 
de ter um exército e desenvolver uma indústria bélica. 
Todas essas sanções desencadeariam, anos depois, um 
conflito ainda maior: a Segunda Guerra Mundial.

6  Após a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das 
Nações, instituição responsável por elaborar o docu-
mento citado no texto. Com base nesse compromisso, 

estabeleciam-se os princípios para assegurar a paz e a 
segurança mundial, evitando novos conflitos como o 
encerrado em 1918. A missão da Liga das Nações era 
difícil de ser cumprida, pois diversas sanções foram 
impostas às nações perdedoras do conflito, fato que 
provocou o revanchismo, principalmente por parte 
da Alemanha. A Liga daria origem à Organização das 
Nações Unidas (ONU), que existe até os dias atuais.

7  Por meio do New Deal, o Estado passou a intervir nas 
relações de mercado para tentar controlar, reformar 
e recuperar o setor financeiro do país. Pelo gráfico, é 
possível indicar que o plano foi positivo na recuperação 
dos Estados Unidos pois, após a sua implantação, houve 
diminuição na curva do desemprego. As medidas ajuda-
ram a aquecer novamente a economia norte-americana, 
gerando milhões de empregos.

8  Fatores como imperialismo, nacionalismo, alianças 
de países, ressentimentos chauvinistas, disputas por 
territórios e mercados consumidores geraram o dese-
quilíbrio político europeu no começo do século XX. A 
afirmação do historiador evidencia que tais problemas 
entre as nações ainda persistem, o que gera novos e 
constantes conflitos.

9  Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou 
por um período de rece ssão e desabastecimento. Além 
das mortes no campo de batalha, muitas pessoas morre-
ram por conta de doenças e fome, pois não tinham fácil 
acesso a medicamentos e alimentos. A fome e a misé-
ria assolaram a população, sobretudo a mais pobre – a 
que mais sofria com o racionamento de comida na 
 Alemanha. Esse aspecto do conflito, que trata do coti-
diano das pessoas, é fundamental e necessário para se 
entender o contexto da Grande Guerra.

10  A especulação imobiliária, o baixo preço dos produtos 
agrícolas e a superprodução são os fatores que antece-
deram a crise econômica de 1929. A crise gerou efeitos 
em outros países, principalmente aqueles que tinham 
relações comerciais com os Estados Unidos. No Brasil, 
por exemplo, parte da produção de café foi queimada, 
pois o maior comprador do produto era a potência nor-
te-americana, o que diminuiu o volume das exportações.

11  E 
 O assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando 

e de sua esposa foi o estopim para iniciar a Grande 
Guerra.  É importante perceber que, antes desse fato, as 
relações entre os países europeus eram instáveis: havia 
uma intensa disputa por colônias na África e na Ásia, 
e as nações estavam se preparando, por meio de uma 
corrida bélica, para um conflito iminente.


