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Conteúdos/Objetivos do Primeiro Teste 2011/2012 

 

Matéria: A Primeira Guerra Mundial: causas, acontecimentos e 

consequências 

- LOCALIZAR no mapa as colónias dos Impérios Coloniais; as 
rivalidades, as alianças, as tropas em combate, os Impérios e os novos 
países; 
 

- ORDENAR os principais acontecimentos históricos estudados até à 
altura; 
 

- IDENTIFICAR /DESCREVER as principais causas da 1ª Guerra 
Mundial: rivalidades coloniais, rivalidades comerciais e económicas, 
rivalidades industriais, rivalidades nacionalistas e o clima de Paz 
Armada; 
 

- COMPREENDER a importância das colónias para os países 
industrializados; 
 

- EXPLICAR a expressão de Paz Armada; 
 

- IDENTIFICAR as principais etapas e armamento utilizados na Primeira 
Guerra Mundial. 
 

- INDICA/DESCREVE as principais consequências da Primeira Guerra 
Mundial: Novo Mapa Político, Tratado de Versalhes, Fim da 
Supremacia Europeia, Sociedade das Nações e Consequências 
Demográficas. 
 

- COMPREENDER como é que a Primeira Guerra Mundial foi uma causa 
para a Segunda Guerra Mundial.  

 
BOM TRABALHO 

13 de outubro de 2011 
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