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• 45 milhões de morto (URSS +25 MILHÕES, 5 MILHÕES DE
JUDEUS...)

• Criação da ONU, visando assegurar a paz mundial;

• EUA sai mais fortalecido sem ter sofrido baixas no seu território;

• URSS sai destruída materialmente mas fortalecida militarmente e
politicamente;

• Início da GUERRA FRIA (SOCIALISMO X CAPITALISMO)
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• “Muitos mortos jaziam nos jardins. Numa dela ponte em forma de arco
passou por uma mulher nua, que, embora tivesse o corpo inteiramente
queimado e vermelho, dos pés à cabeça, ainda estava viva”.

(Adaptado de: John Hersey. Hiroshima.
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Bomba Atômica de Hiroshima e 
Nagasaki

https://www.youtube.com/watch?v=ZDOZX9GaeO0&t=34s

: Fantástico Documentário revela 
novas histórias de tragédias em Hiroshima e 

Nagasaki
https://www.youtube.com/watch?v=ru6MIN-dAsY
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• O antissemitismo - O ódio aos judeus;

• Holocausto – morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de
concentração, dentre elas, a maioria de judeus.

• Perseguição, prisão e tortura de líderes religiosos, comunistas, ciganos,
homossexuais, judeus, líderes sindicais;
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Auschwitz - O Campo da Morte
https://www.youtube.com/watch?v=YkBatD85VIw

Coisas Bizarras que os nazistas fizeram nos 

campos de concentração
https://www.youtube.com/watch?v=qXRTsrDQVXs
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https://www.youtube.com/watch?v=qXRTsrDQVXs


: HISTÓRIA EMOCIONANTE DE UMA 
SOBREVIVENTE DO TERROR NAZISTA - Milico Ponderão

https://www.youtube.com/watch?v=z7ig9HJDQNc
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Mais de 300.000 mulheres se 
juntaram como Forças Armadas 
durante uma Segunda Guerra 

Mundial.
Crédito da foto: Getty Images.
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Gostaram de conhecer 
sobre a história dos 

sobreviventes e 
curiosidades sobre a II 

Guerra Mundial? 
Quer conhecer mais e se 

emocionar? 
VOCÊ quer ganhar um 

desses livros?
Me fala aqui no nosso Bate-
Papo que te explico como =)
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- Quais as principais ideias da ideologia racista de
Hitler e dos nazistas?
- Cite dois argumentos que os responsáveis pelo
holocausto utilizaram na época para justificar seus
atos.
- Como o governo Vargas se posicionou em relação
à Segunda Guerra Mundial?
- Que parcelas da população foram aprisionadas
nesses campos?
- Com base no texto, explique a importância do
testemunho dos sobreviventes.


