
 Resolva a cruzadinha

1. Expressão francesa para o período 1870 a 1914 marcado 
pela supremacia burguesa nas grandes cidades europeias.

2. Expressão que designa a corrida bélica e formação de 
alianças entre países europeus.

3. Territórios franceses perdidos na Guerra Franco-Prussiana de 
1871 e que acirraram as rivalidades entre a França e a Alemanha. 

4. Potência industrial cujo crescimento econômico ameaçava 
os interesses imperialistas da Grã-Bretanha.

5. Matérias-primas que justi�caram o interesse da Alemanha 
em anexar os territórios da Alsácia-Lorena.

6. Movimento nacionalista que tinha por objetivo a união 
dos povos de origem eslava e a criação da Grande Sérvia. 

7. Movimento nacionalista de expansão política, territorial e 
cultural da Alemanha.

8. Região na Europa Oriental que foi foco de levantes 
nacionalistas contra o domínio do Império Austro-Húngaro. 

9.  Acordo militar, estabelecido em 1882, entre o Império 
Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. 

10. Aliança militar entre o Reino Unido, a França e a Rússia, 
e consolidada em 1904. 

11. Expressão que designa os combates terrestres em que os 
inimigos permanecem estacionados em posições forti�cadas.

12. Arma química usada na Primeira Guerra Mundial que 
atacava as vias respiratórias e provocava queimaduras. 

13. Embarcação marítima utilizada pelos alemães na 
Primeira Guerra para atacar os navios de guerra inimigos. 

14. País europeu que entrou tardiamente na guerra, mas 
que rompeu a antiga aliança e se integrou à Entente. 

15.  País europeu que saiu da guerra devido a con�itos 
internos que levaram à queda de seu governo.

16. País neutro mas que fornecia armas à Entente e acabou 
entrando no con�ito em 1917. 

17. Tratado assinado em junho de 1919 que estabelecia a 
paz e impunha pesadas penas à Alemanha. 

18. Organização política de cooperação internacional, 
fundada em 1919, com o objetivo de assegurar a paz.
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