
Segunda Guerra mundial... 

Bem vindos a um mundo 

de terror, ódio e covardia! 

Professora Schirley Pimentel 



Segunda Guerra Mundial 

• O fato concreto que deflagrou a Segunda 
Guerra foi a invasão da Polônia por parte 
do Terceiro Reich (gov. de Hitler) 

 

 

• A Inglaterra, bem como a França, se 
posicionou a favor da Polônia que já era 
aliada dessas 2 potências e decretou 
guerra a Alemanha nazista. 



Inovações dos alemães para a 

guerra 

• A blitzkrieg (blitz) = Guerra Relâmpago. 

 

• Luftwaffe = Força Aérea. 

 

• Panzers = Divisões blindadas de tanques. 

 

• Tropas de Infantaria. 

 



Anexação da Áustria: 

aumenta o poder Nazista. 

    
•  Com o apoio do forte Partido Nazista austríaco 

a Alemanha tornava-se ainda mais forte 

ideologicamente. 

 

 

• ANSCHLUSS  = União. Alegava-se que 

alemães e austríacos formavam um único povo 

germânico e, portanto, deveriam viver sob o 

comando de um só Estado.  



A fantástica ofensiva alemã: 

Blitz (Guerra Relâmpago) 

 
 

• Polônia – 1º de Setembro de 1939 

• Dinamarca – 9 de Abril 1940 

• Holanda – 15 de maio de 1940 

• Bélgica – 28 de maio de 1940 

• Noruega – 10 de Junho de 1940 

• França – 14 de Junho de 1940 



A expansão japonesa e a guerra no 

Oriente 



O Imperialismo Japonês 
• Hirohito (裕仁), também conhecido como Imperador 

Showa. 

• O Japão tinha grande interesse nas colônias europeias 
situadas no Extremo Oriente. 

• Para os militares que governavam o país, o único 
obstáculo para sua expansão naquela região era a 
presença norte-americana no Pacífico. 

• Em 7 de Dezembro de 1941 os japoneses atacaram a 
base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. 

• Reação americana: declaração de guerra ao Japão. 

• Hitler e Mussolini declaram guerra aos EUA 

• Após o ataque à base americana os japoneses 
conquistaram boa parte do Extremo Oriente.  

• Obs: KAMIKAZES. 



A ofensiva dos aliados. 



Os blocos oponentes da segunda 

guerra.  

• Com a entrada dos EUA e da URSS, em 
1941, na guerra definiram-se os blocos da 
segunda guerra mundial. 

 

• Potências aliadas: Inglaterra, França  
URSS e EUA. 

 

• Potências do Eixo: Alemanha, Itália e 
Japão. 



GUERRA NA URSS 

• Os alemães invadem a URSS em 22 de junho 

de 1941.  

• Interessados nas riquezas soviéticas (petróleo, 

minérios) e devotando ódio ao comunismo. 

• Inicialmente a Blitz alemã funcionou. Avançaram 

750 km no território soviético em 20 dias, 

matando centenas de milhares de pessoas. 

• Eram 2 milhões de homens, 3300 tanques e 5 

mil aviões. 

 



Reação Soviética. 

• Os soviéticos recuaram com o ataque relâmpago 
alemão, mas antes destruíram tudo que fosse útil ao 
adversário: fábricas, hospitais, plantações. Era a tática 
da terra arrasada. 

• Os soviéticos tiveram tempo de recuar e proteger 
Moscou. 

• Hitler decidiu invadir a importante cidade industrial de 
Stalingrado. 

• Lá foi travada a maior batalha da Segunda Guerra: a 
Batalha de Stalingrado (de novembro de 1942 a 
fevereiro de 43). 

• Era a 1ª derrota alemã na Segunda Guerra. Durante sua 
marcha o exército soviético extirpava os nazistas dos 
países ocupados. 

 

 



OS EUA NA GUERRA 



ENTRADA DECISIVA PARA O 

RESULTADO DA GUERRA. 

• Desde o começo os norte-americanos já forneciam aos 
aliados matérias-primas, alimentos, metralhadoras, 
tanques, aviões e navios. 

• Batalha de Midway > disputa entre japoneses e 
americanos no Pacífico. Travada entre 4 e 7 de junho de 
1942, os americanos saem como vencedores. 

• Batalha de Guadalcanal > disputa pelas ilhas Salomão. 
Começa a derrocada japonesa. 

• A partir de 1943 ao mesmo tempo que o exército 
soviético marcha para Alemanha, uma parte das tropas 
anglo-americanas iniciou uma contraofensiva na Ásia, 

outra tomou a África e o controle do mediterrâneo. 



O FAMOSO DIA D 
• Após a libertação da capital da Itália, em 4 de junho de 

1944, os aliados colocaram em prática um plano antigo: 
um desembarque maciço na Normandia (França) 

• Os alemães foram pegos de surpresa. (e o feitiço vira 
contra o feiticeiro). 

• Em 25 de agosto os aliados libertam Paris das mãos 
nazistas. 

• A seguir marcharam para a Alemanha e em pouco 
tempo Berlim estava sendo bombardeada por anglo-
americanos, de um lado, e soviéticos do outro. 

• O terceiro Reich estava chegando ao fim.  

• Hitler exigiu então que todos os alemães entrassem na 
luta: idosos, mulheres e crianças, mas foi em vão. 

• Em 30 de abril, Hitler e Eva Braun, com quem havia se 
casado 4 dias antes, suicidaram-se. 

• Em 8 de maio os alemães assinam sua rendição. 

 



O HOLOCAUSTO 



AS BOMBAS ATÔMICAS... 

• Com o objetivo de 
apressar a rendição 
japonesa e demonstrar 
ao mundo seu enorme 
poderio bélico, os EUA 
lançaram 2 bombas 
sobre as cidades 
japonesas: Hiroxima (6 
de agosto) e Nagasaki (9 
de agosto de 1945). 

• Os sobreviventes tiveram 
de suportar os terríveis 
efeitos da radiação 
nuclear: queda de cabelo, 
queimaduras, leucemia e 
vários outros tipos de 
câncer. 



VÍTIMAS DE UMA GUERRA SEM 

FIM... 



“ A terra provê o suficiente para satisfazer as 

necessidades de todos os homens,mas não 

sua ganância” (Gandhi) 



Exercício de Fixação 

1.  (Unicamp 1996)  Por duas vezes na história, em 1812 e em 1943, os russos/soviéticos, sob um 

inverno rigoroso de menos 30 °C, derrotaram potências de tendência expansionista: a França de 

Napoleão e a Alemanha de Hitler, respectivamente. Em ambos os momentos, os russos/soviéticos 

adotaram técnicas semelhantes para derrotar os inimigos e foram responsáveis por mudanças 

decisivas nos rumos da história contemporânea. 

a) Explique qual a estratégia utilizada pelos russos, em 1812, e soviéticos, em 1943, para derrotarem 

os seus inimigos. 

b) Qual a importância da URSS na política internacional após a Segunda Guerra Mundial? 

 

 

 2.Explique o que foi o Holocausto ocorrido no contexto da 2a Guerra Mundial. 

 3. Cite dois argumentos que os responsáveis pelo holocausto utilizaram na época para justificar seus 

atos. 

4. Explique a teoria do “Espaço Vital” defendida por Hitler. 

5. O que motivou a entrada dos EUA na Segunda Grande Guerra? 

6. Qual foi o fato que desencadeou a Segunda Guerra Mundial? Explique. 

7. Dê o nome dos blocos político - militares formados na Segunda Guerra e suas composições . 

8. Elabore um breve comentário sobre o desfecho da guerra com o ataque ao Japão. 

 

 

 

 


