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Lê, com muita atenção, o enunciado que se segue e, depois de analisares cuidadosamente os 
documentos apresentados, responde de forma clara, objectiva e cuidada. Boa Sorte! 

 

GRUPO I 
(Hegemonia e Declínio da Influência Europeia) 

I.1. Observa atentamente o documento 1. 

A Início da Primeira Guerra Mundial. 

B Ultimato Inglês, na sequência da apresentação do Mapa Cor-de-Rosa por Portugal 

C 
Conferência de Berlim, entre os principais países europeus, em que se procedeu à chamada “partilha 
de África” 

D Criação da Sociedade das Nações 

E Clima de Paz Armada na Europa (Rivalidades económicas, Alianças Militares, Nacionalismos…) 

 

I.1.1 Ordena, na tua folha de teste, de forma cronológica (do mais antigo para o mais recente) os 
acontecimentos presentes na tabela do documento 1. 
 

I.2. No final do século XIX, a Europa detinha a hegemonia a nível mundial. Analisa os documentos 2 a 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1 Explica três das motivações dos países europeus para levarem a cabo o Novo Colonialismo e Imperialismo.  

A política colonial é filha da política industrial. Para os Estados 
ricos, onde os capitais se acumulam e onde a produção cresce 
continuadamente […], a exportação é absolutamente 
essencial. Sem ela não há prosperidade, nem investimento de 
capitais, nem empregos […]. Ora os mercados europeus estão 
saturados; é necessário, portanto, encontrar consumidores 
noutras partes do mundo. 
 

Jules Ferry, Tonkin e a Mãe-Pátria, 1890 

Ano Lectivo 2010/2011 
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9º ano 
 

Teste de Avaliação nº 1 

Seguindo o exemplo dos ingleses e dos franceses, adoptou a 
ideia de expansão para o ultramar, quer para se abastecer de 
matérias-primas, quer para ampliar os seus mercados. 
Mas o mundo inteiro, ou quase, estava já conquistado e 
dividido e a Alemanha dificilmente podia encontrar um “lugar 
ao sol”. 

Marc Ferro, A Grande Guerra (1914-1918),  
in, História Universal, vol. IX, Pub. Alfa 
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I.3. Lê cuidadosamente o documento 5 e observa o documento 6.  
 

 

 

 

 

I.3.1 Indica o principal objectivo da Conferência de Berlim. 

I.3.2 Qual o princípio que foi estabelecido nesta Conferência que 
garantia o direito de um país europeu à posse de territórios 
africanos? 

I.3.3 Relaciona o projecto colonial português com o Ultimatum 
inglês.  

 

I.4. A Europa, no início do século XX, viva num clima de grande tensão. Examina os documentos 7 a 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.1 Esclarece duas das principais causas que estiveram na origem da Primeira Guerra Mundial. 

 

As potências signatárias da presente Acta reconhecem a 
obrigação de assegurar, nos territórios por elas ocupadas nas 
costas do continente africano, a existência de uma autoridade 
suficiente para fazer respeitar direitos […]. 

 

Acta Geral da Conferência de Berlim, 26 de Fevereiro de 1885 

Se a Alemanha fosse extinta amanhã, não haveria depois de amanhã um só inglês no mundo que não fosse 
mais rico do que é hoje. (…) Nações lutaram durante anos por uma cidade ou por um direito de sucessão, e 
não se deve lutar por um comércio de 250 milhões de libras esterlinas? A Inglaterra despertou afinal para o 
que é inevitável e constitui ao mesmo tempo a sua mais grata esperança de prosperidade: Germaniam esse 
delendam [a Alemanha deve ser destruída]. 
 

The Saturday Review, 11 de Setembro de 1897 

Há na Europa duas grandes 
forças opostas e 
irreconciliáveis, duas grandes 
nações que procuram 
estender o seu campo de 
acção a todo o Mundo e 
impor-lhe o seu domínio 
comercial *…+. O Alemão o 
Inglês esforçam-se por 
chegar cada um em primeiro 
lugar. Um milhão de 
pequenas minúsculas 
disputas estão à beira de 
transformar-se na maior 
causa de guerra a que o 
mundo alguma vez assistiu. 
 

The Saturday Review, 11 de 
Setembro de 1897 



Documento 11 Documento 10 

Documento 12 – A Europa em 1925 

Documento 13 

[...] Quando se pensa nas consequências da grande guerra que acaba de terminar, pode perguntar-se se a 
estrela da Europa não empalideceu e se o conflito no qual tanto sofreu não iniciou uma crise vital que anuncia 
a sua decadência.   

A. Démangeon 

Documento 14 

I.5. Em 1914, a maioria dos países em guerra acreditava que a guerra seria breve. Tal não aconteceu. Observa 
os documentos 10 e 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.5.1 Identifica as três fases da Primeira Guerra Mundial. 

I.5.2 Refere três novas armas pela primeira vez usadas na Primeira Guerra Mundial. 

 
I.6. A I Guerra Mundial provocou alterações profundas, em todos os aspectos, na Europa e no Mundo. 
Relembra o documento 8 e analisa os documentos 12 a 14. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1 Explica três das principais consequências da Primeira Guerra Mundial.   

 
FIM 

 
 

Bom trabalho! 
O Professor, 

Pedro Bandeira Simões 

 


