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ATIVIDADE 8
Tema: A Segunda Guerra Mundial Judeus e outras vítimas do holocausto
Habilidades Essenciais: (EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo,
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto).
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Leia o Texto a seguir:
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – HISTÓRIA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
Hitler, líder alemão que colaborou com o início da Segunda Guerra Mundial
ao invadir a Polônia em 1939.

A Segunda Guerra Mundial compreende o período entre os anos
de 1939 e 1945 no qual ocorreu o conflito armado de maior escala
da história da humanidade até os dias de hoje. O combate envolveu as
maiores potências da época que empenharam toda sua economia e
política no mesmo, e foi o único a usar armas nucleares dizimando
cerca de 70 milhões de pessoas dentre soldados e civis, sendo o
conflito mais sangrento da história. O período que antecede o início da
Segunda Guerra é marcado pela crise econômica da quebra da bolsa de Nova York no ano de 1929 que teve
seu ponto de início nos Estados Unidos, contudo espalhou-se rapidamente pelo resto do mundo afetando a
economia global. Uma das soluções do governo fascista foi investir na industrialização de equipamentos bélicos
como armas, aviões, navios e tanques.
No período entre guerras (período que consiste entre o fim da Primeira Guerra e início da segunda),
podemos notar também o avanço de regimes totalitaristas radicais como o Nazismo encabeçado por Adolf
Hitler e o Fascismo liderado por Benito Mussolini. Ambas as ideologias se espalharam pela Europa ganhando
força e propondo uma expansão territorial. Brasil na Segunda Guerra Mundial: O Brasil manteve-se neutro
até certo ponto, quando alguns de seus navios começaram a sofrer ataques e o país declarou guerra à Alemanha
no ano de 1942, ajudando os Estados Unidos na libertação da Itália que se encontrava quase que totalmente nas
mãos do exército nazista. O país enviou cerca de 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), 42
pilotos e 25 mil homens da Foça Expedicionária Brasileira (FEB).
Causas: Em busca pela conquista de territórios, um grupo de países se uniu formando uma aliança de
guerra denominada Eixo, que foi liderada por Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha liderada por Hitler
pretendia impor uma nova ordem na Europa disseminando a ideologia nazista e de imposição da raça alemã e
exclusão total de minorias como negros, homossexuais, judeus, ciganos e a perseguição de regimes comunistas
e socialistas. Itália e Japão estavam interessados em seus próprios propósitos de expansão territorial.
O fato que demarcou o início da Guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939
tendo como reação imediata declarações de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. Para contrapor o Eixo
outra aliança foi formada, a dos Aliados, a qual era liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e URSS (União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas).
Consequências: Após um longo período de combate entre Eixo e Aliança, a Segunda Guerra terminou
apenas no ano de 1945 quando Itália e Alemanha se renderam. O Japão, último país a assinar o tratado de
rendição sofreu um ataque nuclear lançado pelos Estados Unidos onde uma bomba atômica explodiu na cidade
de Hiroshima dizimando muitos cidadãos japoneses inocentes.

O regime nazista foi responsável pela morte de cerca de
2 milhões de poloneses, 4 milhões de pessoas com problemas
de saúde (deficientes físicos e mentais) e um número
exorbitante de 6 milhões de judeus no massacre que ficou
conhecido como Holocausto. Os danos materiais também
foram muitos, a guerra arrasou as nações perdedoras e outras
envolvidas destruindo cidades inteiras e a vida de milhares de
cidadãos. O pagamento de uma indenização para reconstrução
das nações derrotadas foi determinado pelos Aliados assim
como uma indenização aos países vitoriosos, assinada
no Tratado de Paz de Paris.
Ao final da guerra foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), que tinha o propósito de manter a
paz entre as nações resolvendo os conflitos de forma pacífica e ajudar as vítimas da Segunda Guerra.
Disponível em: < https://www.estudopratico.com.br/segunda-guerra-mundial-historia-causas-e-consequencias/> Acesso 22 de maio de 2020.
[adaptado]

Política do Apaziguamento
A Política do Apaziguamento foi uma política estratégica que evitava conflitos militares contra os nazistas
adotada pela Inglaterra, França e seus aliados após a ascensão de Hitler. Hitler, ao subir ao poder em 1933,
começou a planejar expansões nazistas e a violar os tratados internacionais que a Alemanha havia
assumido. Isso se deu de fato a partir de 1938, quando a Hitler anexou a Áustria e começou a investir no
militarismo.
Com medo de uma nova Guerra Mundial e milhões de mortos, Inglaterra, França e seus aliados buscaram
uma postura amigável, onde em 1938 na Conferência de Munique buscaram pacificar a Europa. A Política
do Apaziguamento foi encerrada quando no dia primeiro de setembro de 1939 Hitler invadiu a Polônia,
pois França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha.
Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/10761781 acesso em: 19 mar. de 2021.

Vídeo Complementar:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bhqoYyU0lRM

01. Em relação à Segunda Guerra Mundial é correto afirmar que
a) ( ) Hitler com o regime nazista, empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na
morte de seis milhões de pessoas.
b) ( ) os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam Hiroshima e
Nagasaki.
c) ( ) De Gaulle foi o chefe do governo de Vichy.
d) ( ) com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra.
02. Sobre o início da guerra é correto afirmar que
a) ( ) Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Habor.

b) ( ) O fato que demarcou o início da Guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939
tendo como reação imediata declarações de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra.
c) ( ) A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético.
d) ( ) O evento inicial da II Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.

03. A Alemanha liderada por Hitler pretendia impor uma nova ordem na Europa disseminando a ideologia
nazista. Sobre a ideologia de Hitler com o plano nazista marque a alternativa correta:
a) ( ) A ideologia nazista é de imposição da raça negra, excluindo toda a raça alemã.
b) ( ) A ideologia nazista é de imposição da raça alemã, incluindo todas as minorias como negros,
homossexuais, judeus como sendo raça pura.
c) ( ) A ideologia nazista é de imposição da raça alemã, excluindo todos os católicos e maiorias da época
como judeus e ciganos.
d) ( ) A ideologia nazista é de imposição da raça alemã e exclusão total de minorias como negros,
homossexuais, judeus, ciganos e a perseguição de regimes comunistas e socialistas.
04. Descreva com suas palavras quais as principais características do regime fascista e nazista.
05. Pesquise e escreva o que foi o holocausto e seus maiores impactos.

06. Escreva um breve comentário sobre a participação do Brasil da Segunda Guerra mundial.

07. O que levou a instituição da Política do apaziguamento qual foi o principal motivo e o que ela tentava
evitar?
08. Faça um glossário conceitual com o significado dos seguintes conceitos:

Conceito

Significado

Genocídio
Racismo
Xenofobia
Homofobia
Feminicídio

09. Agora escreva um pequeno texto utilizando o máximo destes conceitos que você conseguir.

