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Capítulo 5 A Primeira Guerra e seus reflexos
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1  1) Havia uma rivalidade entre a França e a Prússia, prin-
cipalmente porque os franceses haviam perdido territó-
rios para os prussianos ao final da Guerra Franco-Prus-
siana e, por isso, alimentavam um desejo de vingança. 2) 
Havia tensões de caráter nacionalista, uma vez que mui-
tos povos que se encontravam dominados por impérios 
reivindicavam sua independência, como era o caso de 
povos dominados pelo Império Turco-Otomano. 3) Paí-
ses europeus disputavam entre si territórios na Ásia e na 
África, onde pretendiam estabelecer colônias.

2  As duas principais alianças criadas no século XIX foram 
a Tríplice Aliança, envolvendo Itália, Alemanha e Impé-
rio Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada por 
Inglaterra, França e Império Russo. Essas alianças contri-
buíram para o crescimento das tensões entre os países 
europeus e sinalizavam para o risco constante de um 
enfrentamento militar envolvendo diversas nações ao 
mesmo tempo.

3  Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou o território 
da Bósnia-Herzegovina, na região dos Bálcãs. A Sérvia, 
interessada em formar uma Grande Sérvia, tinha inte-
resse nesse território e se posicionou contra essa ane-
xação.  Em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando foi 
visitar a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzego-
vina, e foi assassinado por um bósnio simpatizante das 
reivindicações dos sérvios.

Ler e descobrir – página 80

1  a) É possível formular a hipótese de que o animal repre-
senta a Alemanha por três fatores: em primeiro lugar, 
ele utiliza um capacete semelhante ao que era utili-
zado pelos soldados alemães; em segundo lugar, ele 
carrega uma arma na qual está escrita a palavra cul-
tura em alemão; em terceiro lugar, os alemães eram 
os principais adversários dos Estados Unidos durante 
a Primeira Guerra Mundial.

 b) A imagem representa esse país de forma violenta 
e negativa. A ideia é que os alemães seriam seres 
brutais e com comportamentos animalescos, por 
isso eles eram comparados a gorilas. Além disso, a 
violência deles era capaz de suprimir as liberdades 
dos outros povos, o que é representado pela mulher 
branca que ele carrega violentamente em seus bra-

ços. É possível, inclusive, comparar a mulher com a 
Estátua da Liberdade e entender que os alemães 
eram uma ameaça às liberdades dos Estados Unidos.

 c) O principal objetivo dessa propaganda era estimu-
lar o alistamento militar dos americanos, de modo a 
possibilitar a intervenção dos EUA na guerra.
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1  Em um primeiro momento, a Primeira Guerra Mundial 
se caracterizou pela estratégia conhecida como guerra 
de movimento, em que as tropas procuravam se deslo-
car rapidamente pelo campo de batalha para conquistar 
novos territórios. Essa estratégia revelou-se pouco efi-
caz, pois os exércitos não estavam conseguindo avançar 
muito e aumentava o número de combatentes mortos. 
A solução foi adotar a estratégia da guerra das trinchei-
ras. Por meio da construção dessas valas, os soldados 
impediam o avanço dos inimigos e evitavam as elevadas 
mortes. Essa estratégia, no entanto, foi responsável por 
prolongar os conflitos.

2  O Tratado de Versalhes foi o acordo de paz firmado 
entre os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. 
Ele promoveu mudanças na configuração geopolítica 
da Europa e permitiu a criação da Liga das Nações, enti-
dade internacional que, posteriormente, daria origem à 
Organização das Nações Unidas.
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1  Os Estados Unidos saíram da guerra como a maior 
potência do planeta. Durante os quatro anos de com-
bate, os norte-americanos forneceram empréstimos às 
nações europeias e exportaram para a Europa armas, 
alimentos e produtos industrializados. Já os países euro-
peus saíram dos combates com suas economias arrasa-
das, enfrentando desemprego e inflação, além da árdua 
tarefa de reconstruir seus países.

2  Enriquecido durante a Primeira Guerra Mundial, os 
Estados Unidos passaram por um período de grande 
desenvolvimento industrial, alavancado, principalmente, 
pelas indústrias de automóvel e de bens duráveis. Além 
do elevado crescimento do consumo devido à intensa 
publicidade, essa época foi marcada pela consolidação 
dos meios de comunicação de massa. O cinema e o 
rádio se tornaram a principal fonte de lazer e informação.

3  A produção econômica europeia declinou por conta 
da destruição provocada pela Primeira Guerra Mundial, 
e a produção agrícola e industrial dos Estados Unidos 
cresceu aceleradamente. No entanto, a partir da metade 
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da década de 1920, os países europeus começaram a se 
reorganizar, e os Estados Unidos, então, começaram a 
enfrentar problemas econômicos pela queda das vendas, 
iniciando um processo de demissão de funcionários e 
falência de empresas, o que afetou também o mercado 
de ações. As principais medidas adotadas para superar 
os efeitos da crise ficaram conhecidas como New Deal e 
envolveram uma série de ações do governo estadunidense 
para estimular a criação de empregos, ajudar os 
desempregados e recuperar a produção agrícola.
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1  a) A imagem refere-se ao período da quebra da Bolsa 
de Valores de Nova York, em 1929, e foi publicada 
cerca de dois meses depois do crash da Bolsa nova-
-iorquina.

 b) A imagem representa pessoas de diferentes estratos 
sociais (o homem de cartola representa um aristocrata, 
e o homem de avental, um trabalhador, por exemplo) 
interessadas nas variações das ações da Bolsa de Valo-
res. Esse interesse – até então restrito aos investidores 
ou empresários – se deve ao fato de que, naquele 
período, as variações nos valores das ações estavam 
afetando diretamente a vida de milhões de pessoas, 
de diferentes níveis sociais, em todo o mundo.

Explore seus conhecimentos

1  E

 Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Uni-
dos se consolidaram como a maior potência econômica 
do mundo. Isso ocasionou grande euforia no país, com 
o consequente aumento da produção, investimento em 
ações, mecanização da agricultura, especulação etc. 
Com o retorno dos países europeus ao mercado econô-
mico, esse aumento da produção interna não conseguiu 
mercado consumidor, pois a Europa estava mergulhada 
em crise econômica como consequência da guerra. Isso 
gerou um descompasso entre produção e venda do 
produto e resultou na maior crise econômica dos Esta-
dos Unidos e do mundo capitalista até então.

2  C

 Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mun-
dial no ano de 1917, ao lado da Tríplice Aliança. Nesse 
mesmo ano, a Rússia saiu do conflito em virtude da 
Revolução Russa.

3  B

 A Crise de 1929 determinou a necessidade de criação 
de novas orientações para a política econômica mun-
dial. A crise do liberalismo e, por consequência, da 
autorregulação do mercado e da economia evidenciou 
a importância de se reposicionar o lugar do Estado em 
relação aos aspectos mais complexos da vida social. 
Era necessário um novo acordo político-econômico e 
a definição de novas orientações para conter o avanço 

da crise, que se ampliara para os mais diversos setores 
da vida social, provocando uma série de desequilíbrios. 
Em resposta a tal cenário, o presidente Franklin Delano 
Roosevelt implementou medidas que ficaram conheci-
das como New Deal, representando, assim, uma maior 
participação do Estado na economia. Isso simbolizou, 
por exemplo, o reposicionamento do Estado em rela-
ção à criação de demandas de trabalho e defesa do 
emprego, garantido pela criação de estatais em diver-
sos setores (comunicação, transporte, educação etc.).

4  C

 A Primeira Guerra Mundial foi deflagrada em um con-
texto em que uma experiência revolucionária estava em 
curso. Na Rússia, o regime czarista era questionado e 
assistia-se ao florescimento de uma estrutura ligada aos 
ideais socialistas. Nação pouco industrializada e essen-
cialmente rural, a Rússia amargou grave crise com seu 
envolvimento na guerra, sobretudo porque esse cenário 
ampliou o quadro de desigualdades sociais, a fome e 
a miséria que, no alvorecer do século XX, passou a ser 
uma realidade. Nesse contexto, a Revolução Russa foi 
erguida e se legitimou em 1917. Uma ação mais ime-
diata dos revolucionários foi declarar que a Rússia sairia 
da guerra. Em meio a esse cenário, os Estados Unidos 
entraram de forma mais objetiva e prática, na Guerra. 
Sua participação garantiu o reforço de tropas e de supri-
mentos, marcando a vitória da Entente e a sua ascensão 
como potência econômica imperialista.

5  C

 Entre as motivações da Primeira Guerra Mundial estão a 
corrida imperialista entre as potências capitalistas indus-
trializadas em busca de mercado consumidor, matéria-
-prima, investimento de capital e escoamento do exce-
dente de sua produção.

6  E

 O New Deal foi o pacote de medidas econômicas 
implementado pelo presidente Franklin D. Roosevelt. 
Em 1932, os efeitos negativos da Crise de 1929 atingi-
ram níveis alarmantes, e o New Deal tinha o objetivo 
de restabelecer o equilíbrio da economia por meio da 
interferência estatal. Dentre as medidas para recom-
por os mecanismos de acumulação e evitar o crescente 
desemprego, é possível citar a desvalorização do dólar, 
a concessão de empréstimos, o estímulo à produção e 
o investimento em obras públicas.


