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A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

    O início do conflito belicoso foi no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. Imediatamente, a França 

e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de alianças militares existentes na época, 

formaram-se dois grupos: os Aliados [liderados pela Inglaterra (Grã-Bretanha), URSS (União Soviética), França e 

Estados Unidos] e o Eixo (liderados pela Alemanha, Itália e Japão) chamado também de “Eixo Roma-Berlim-Tóquio”. 

Os aliados (que também contaram com a ajuda dos brasileiros) conseguiram suprimir e vencer o exército alemão. Nunca 

desmerecendo o esforço do numeroso exército dos soviéticos. E jamais omitindo a culpabilidade dos japoneses nesse 

conflito. 100 milhões de soldados estiveram no confronto. 70 nações participaram diretamente. Quase 3% da população 

mundial da época morreu durante o desenrolar da guerra: um total estimado entre 70 e 85 milhões de mortos, sendo a 

maioria de civis. 

 

 
 

Participação do Brasil na Segunda Guerra 

      Getúlio Vargas desde o início da 2ª Guerra Mundial, com sua astúcia e habilidade como político manteve o Brasil 

neutro e manteve relações comerciais com os dois lados, tanto com o Eixo quanto com os Aliados, porém aos poucos 

foi ficando mais difícil manter essa neutralidade. Em maio de 1941, o Brasil conseguiu que os Estados Unidos se 

comprometessem a financiar parte da construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda (RJ), essencial ao crescimento 

da economia brasileira. Em troca, o Brasil daria permissão para que os Estados Unidos instalassem bases aeronavais no 

Nordeste. 

      Em janeiro de 1942, o Brasil de Vargas declarou-se a favor da união das Américas contra o Eixo. O governo da 

Alemanha reagiu, mandando seus submarinos torpedearem seis navios mercantes brasileiros, causando a morte de 

centenas de pessoas. Inconformados com a violência nazista, milhares de brasileiros saíram às ruas nas principais 

cidades do país, exigindo que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos Aliados. 

      As pressões populares e do governo estadunidense fizeram com que Vargas declarasse guerra ao Eixo em 22 de 

agosto de 1942. Para lutar contra os fascismos, o Brasil treinou e enviou para Itália a Força Expedicionária Brasileira 

(FEB). Formada por 25.334 homens e comandada pelo general Mascarenhas de Morais, a FEB venceu batalhas 

importantes, como a de Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. Morreram na Itália 443 soldados da FEB e milhares 

foram feridos. 

 

Holocausto: 

      Em janeiro de 1942, os líderes nazistas decidiram que matariam todos os judeus que pudessem em campos de 

extermínio, especialmente construídos para essa finalidade. Os nazistas chamaram seu plano de “Solução Final”. Os 

campos de extermínio eram autênticas “fábricas de morte’. Assim que chegavam a esses campos, idosos, doentes e 
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crianças eram mandados imediatamente para as câmaras de gás sem que soubessem disso, os carrascos nazistas diziam 

que a fila era para os prisioneiros tomarem banho de chuveiro. 

      Antes da guerra terminar, as notícias sobre o extermínio cometido nesses campos eram vistas como ”exagero” ou 

“invenção” da propaganda dos Aliados. Mas com o fim da guerra vieram à tona inúmeras provas desse crime contra a 

humanidade, e não foi mais possível esconder o horror. Calcula-se que nesses campos foram mortos cerca de 6 milhões 

de judeus, 300 mil ciganos e centenas de milhares de soviéticos, homossexuais, deficientes físicos, padres e pastores 

que pregavam contra a guerra. Esse extermínio sistemático ficou conhecido como Holocausto. 

 

Retomando: 

1) Em torno de fatos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, estabeleça a correspondência:  

1. Hiroshima e Nagasaki        (     ) Guerra relâmpago.  

2. Kamikaze                            (     ) Cidades arrasadas pelas bombas atômicas.  

3. Os Aliados                          (     ) Piloto suicida utilizado pela aviação japonesa.  

4. As nações do Eixo              (     ) Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos.  

5. Blitzkrieg                            (     ) Japão, Itália e Alemanha.  

 

2) O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi: 

a) a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos, na Checoslováquia; 

b) a tomada do "Corredor Polonês" que desembocava na cidade-livre de Dantzig (atual Gdanski), pelos italianos; 

c) a invasão da Polônia por tropas nazistas da Alemanha e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, 

declarando guerra ao “Terceiro Reich” alemão; 

d) a efetivação do "Anschluss", que desmembrou a Áustria da Alemanha; 

 

3) O Holocausto foi o extermínio deliberado do povo? 

a)Italiano  

b)Judeu  

c)Japonês  

d)Russo 

 

4) Como ficaram conhecidas as tropas brasileiras que foram enviadas para lutar no fronte italiano a partir de 

junho de 1944 durante a Segunda Guerra Mundial?  

a) Força Extraordinária Brasileira.  

b) Força Especial Brasileira.  

c) Força Expedicionária Brasileira.  

d) Forças Armadas Brasileiras.  

e) Força Emergencial Brasileira. 
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