


HISTÓRIA GERAL: PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

• Políticas de alianças:

Tríplice Entente (Rússia, Inglaterra e França);

Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria-Hungria e Itália).

• Os avanços tecnológicos produzidos durante o conflito;

• Causas;

• Estopim da Guerra;

• Principais fases da guerra:

Guerra de Trincheiras e a Guerra de Movimento.
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➢ Fases da Guerra:

PRIMEIRA FASE (1914 – 1915)

SEGUNDA FASE (1915 – 1917)

TERCEIRA FASE (1917-1918)

➢ Táticas de Guerra;

➢ Participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial;

➢ Consequências;

➢ Saldos da guerra;

➢ Atividades.
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Guerra de movimento (1914-1915)

Rápido deslocamento de tropas com o

objetivo de destruir o inimigo em batalhas

sucessivas

Fotografia de arquivo que mostra a soldados
franceses recolhendo os restos de colegas
mortos e auxiliando aos feridos depois de um
ataque alemão.
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•As trincheiras eram verdadeiros complexos
defensivos compostos por túneis e valas. Ali,
durante meses, milhares de soldados
lutavam, comiam e dormiam, abrigados dos
tiros.
•Estavam expostos aos projéteis de
artilharia, armas químicas e ataques aéreos,
além das intempéries e doenças causadas
pelo ambiente insalubre.

Um soldado francês e outro alemão jazem morridos em uma 
trincheira após um combate corpo a corpo. Fotografia tomada 
o 8 de outubro de 1916.
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VÍDEO: As trincheiras da 
Primeira Guerra Mundial | 

Nerdologia

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vl3mdST0blw

Soldados franceses numa trincheira

https://www.youtube.com/watch?v=Vl3mdST0blw
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Saída da Rússia em 1917:
•Fator: Revolução Russa (bolchevique);
•Tratado de Brest Litovsk = tratado de paz com a Alemanha e Império Austro-
Húngaro em que a Rússia cedeu a Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia,
Polônia, Bielorrússia e Ucrânia (parte).

Entrada dos EUA em 1917 (Tríplice Entente):
Fatores:

•Interesses econômico-financeiros;
•Questão geopolítica (manter o equilíbrio de poder na Europa para
garantir a segurança dos EUA).
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1. Qual das alternativas abaixo apresenta uma das principais 
causas da Primeira Guerra Mundial?

A - A influência dos Estados Unidos na política econômica
europeia no início do século XX.
B - O descontentamento da Itália e Alemanha com a divisão
de territórios na África e Ásia no processo de
Neocolonialismo (século XIX).
C - A união política, econômica e militar entre Alemanha e
Grã-Bretanha.
D - O processo de globalização econômica e a formação da
União Europeia no final do século XIX.
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2. Qual foi o estopim (fato que deu início) da Primeira
Guerra Mundial?

A - A invasão da Polônia pelo exército alemão.
B - A formação do bloco militar composto por Alemanha,
Itália e França.
C - O assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do
Império Austro-Húngaro.
D - A disputa por território no continente americano,
principalmente entre Alemanha e Itália.



“PROPAGANDA” DA GUERRA
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•Após episódios de ataque dos alemães sobre

embarcações brasileiras, o presidente Wenceslau

Brás entrou no conflito ao lado da ‘entente’;

•O Brasil enviou alguns pilotos de avião, navios

militares e apoio médico;

•Grande exportação de café (principal comprador

– EUA).
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ATENÇÃO!



➢ Acordo de paz assinado pelos países europeus que colocou um ponto
final na primeira guerra mundial;

➢ O Império Austro-Húngaro desintegrou-se, originando três países –
Áustria, Hungria e Tchecoslováquia;

➢A Alemanha foi o país que mais sofreu sanções. Seu governo foi obrigado
a devolver a Alsácia e a Lorena à França. Suas colônias passaram a
pertencer aos vencedores (Tríplice Entente);
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Consequências (Parte 1): Tratado de Versalhes
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Tratados complementares
•Tratado de Trianon (Junho/1919):

oDesagregação do Império Austro-Húngaro (Iugoslávia e Hungria).

•Tratado de Saint-Germain (Setembro/1919):
oDesagregação do Império Austro-Húngaro (Checoslováquia, Áustria e
territórios austríacos para a Itália).

•Tratado de Sèvres (Agosto/1920):
oDesagregação do Império Turco-Otomano (Turquia, partes do Imp. Turco-
Otomano anexados por Grécia e Armênia).

Consequências (Parte 2): Outros Tratados
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•Mudanças no mapa político europeu;
•↑ EUA = potência econômica, política e militar;
•Fim da hegemonia britânica;
•Criação da Liga das Nações (1919):

oObjetivo = paz mundial.
•↓ Estado liberal = ↑ Estado intervencionista;
•↑ Nazifascismo;
•↑ Tecnologia bélica: tanques, aviões, granadas, metralhadoras, submarinos e
gases tóxicos;
•↓ 40% da indústria;
•↓ 30% da agricultura;
•10.000.000 de mortos;
•20.000.000 de mutilados.

Consequências Gerais 


