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01 - (PUCCamp SP/1994)      
O elemento fundamental na cultura ou civilização 
islâmica é: 
a) o ideograma.   
b) a religião.   
c) o exército. 
d) o código de lei. 
e) a técnica da escultura. 

 
02 - (PUC RJ/1994)      

A partir da observação do mapa dos territórios 
ocupados por Israel na Guerra dos Seis Dias (1967), 
localize as áreas restituídas à Palestina no recente 
acordo de paz firmado entre palestino e israelenses 
(1993). 
 

 
a) Sinai e Golan.   
b) Suez e Jordânia. 
c) Jerusalém e Cisjordânia.  
d) Deserto de Neguev e Ácaba. 
e) Jericó e Gaza. 

 
03 - (PUC SP/1996)      

Diáspora é o termo que designa a dispersão dos hebreus 
por várias regiões do mundo, após serem expulsos de 
seu território no século II. Somente depois de 1948, com 
a criação do Estado de Israel, esse povo pode voltar a se 
reunir num mesmo país. Entretanto, essa reconquista 
vem sendo, há quase meio século, motivo de contendas 
entre os israelenses e o povo ocupante daquela região. 
O ano de 1995, talvez, seja o marco do apaziguamento 
desses conflitos, uma vez que acordos têm sido 
realizados por seus líderes, sob a chancela da diplomacia 
internacional -  o que, infelizmente, não impediu o 
assassinato do primeiro ministro de Israel. 
O povo que provocou a dispersão dos hebreus no século 
II e o povo que manteve o confronto com os israelenses 
desde 1948 são, respectivamente, 
a) os egípcios e os iranianos. 
b) os romanos e os palestinos. 
c) os palestinos e os egípcios. 
d) os romanos e os iranianos. 
e) os egípcios e os palestinos. 

 
04 - (UEL PR/2001)      

“Quatro palestinos foram mortos e 200 ficaram feridos 
ontem em ações israelenses durante protestos do Dia 

da Naqba (catástrofe) – data que lembra o êxodo de 
mais de 750 mil palestinos e a destruição de 417 
vilarejos árabes na criação do Estado de Israel, em 1948. 
Uma israelense foi morta por disparos palestinos contra 
seu carro. 
(…) Ao menos 424 palestino, 13 árabes israelenses e 80 
judeus foram mortos na atual onda de violência na 
região, iniciada em 28 de setembro [de 2000]. 

(…) Desde 1948, o número de refugiados [árabes] 
saltou para cerca de 4 milhões de pessoas em campos 
na Cisjordânia, na faixa da Gaza e nos países vizinhos.”  
(Dia de protesto palestino deixa 5 mortos. Jornal Folha 

de São Paulo, 16/05/2001. p. A 10.) 
A reportagem acima, publicada em maio de 2001, 
refere-se ao conflito entre árabes e judeus no Oriente 
Médio. Sobre o tema, é correto afirmar: 
a) A autonomia dos países do Oriente Médio, em 

relação aos interesses das nações integrantes da 
Organização das Nações Unidas (ONU), constitui a 
origem dos conflitos existentes naquela região. 

b) Os números da violência recente na região revelam 
o equilíbrio político-militar das forças em litígio. 

c) A chamada Questão Palestina refere-se atualmente 
à situação dos cerca de quatro milhões de 
refugiados em áreas vizinhas ao Estado de Israel. 

d) A resistência palestina denominada Intifada, 
também conhecida como “Revolta das Pedras”, 
tem início com a criação da Organização para 
Libertação da Palestina (OLP), no momento da 
proclamação do Estado de Israel. 

e) O assassinato, em 1995, do líder israelense Yitzhak 
Rabin, por um palestino, obrigou Israel a rever a sua 
política agressiva contra os refugiados palestinos e 
iniciou uma época propícia ao diálogo diplomático. 

 
05 - (UEM PR/1998)      

A fundação do Estado de Israel, em 1948, abriu um novo 
período na geopolítica do Oriente Médio, marcado por 
tensões e conflitos entre israelenses, palestinos e os 
países árabes.  
Sobre esses conflitos, assinale o que for correto. 
01. As recentes negociações entre Israel e Palestina, 

para a instalação do Estado Palestino em seu 
território, foram estabelecidas pelos acordos de 
Camp David, mediados por Jimmy Carter, 
presidente dos EUA, Anuar Sadat, presidente do 
Egito, e Menahen Begin, primeiro ministro de Israel. 

02. Dada a recusa da Liga Árabe em aceitar a partilha 
promovida pela ONU, houve a primeira 
confrontação militar entre árabes e israelenses. 
Com o final dessas primeiras confrontações bélicas, 
Israel, em 1949, ampliou, em cerca de 50%, a área 
que havia sido estipulada para seu território. A 
perspectiva expansionista israelense, sempre 
ampliando o território fixado pela resolução da 
ONU, consolidou-se nas décadas seguintes. 

04. Liderado por Moshe Dayan, o ETA (Exército 
Transnacional Árabe) foi o Estado Maior do povo 
palestino, nesses anos de conflito com Israel. 
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08. As organizações palestinas dividiram-se, diante da 
resolução da ONU, entre aceitar a divisão 
estabelecida e não reconhecer a existência dos 
direitos territoriais de Israel. Recentemente, os 
palestinos, após muitos anos de confronto direto 
com Israel, reconheceram os termos da resolução 
da ONU e aceitaram instalar seu Estado nessa base 
territorial. 

16. Em 1947, a ONU aprovou um plano de partilha da 
Palestina, prevendo a criação de um Estado 
israelense e um Estado árabe. A cidade de 
Jerusalém, sagrada para israelenses, islâmicos e 
cristãos, deveria ter status internacional. 

32. A devolução dos territórios palestinos, ocupados 
por anos de expansionismo israelense, ainda é uma 
questão não resolvida e verdadeiro centro de 
tensões entre palestinos e israelenses. 

 
06 - (FURG RS/2002)      

A implantação do Estado de Israel, em 1948, está na 
origem do problema palestino. Trata-se de um conflito 
nacional que opõe uma nação (povo palestino) dispersa 
por vários países (Israel, Líbano e Jordânia) a um Estado 
(Israel).  
Qual das afirmativas caracteriza MELHOR a questão 
palestina? 
a) Em 1959 surgia a primeira organização militar 

palestina, a Al Fatah, liderada por Yasser Arafat, 
voltada para a criação de um Estado palestino. 

b) No início do século XIX, cerca de dois milhões de 
árabes habitavam a região da Palestina, colocada 
sob mandato francês ao fim da Guerra do Yon 
Kippur. 

c) A OLP definiu-se, na sua carta de fundação, 
contrária à existência do Líbano, um entrave árabe 
entre os palestinos. 

d) Após a Guerra de Independência de Israel (1948-
49), os palestinos que por lá viviam integraram-se 
normalmente como cidadãos, com amplos direitos 
civis, tranqüilizando os dirigentes israelenses. 

e) Com a interferência da ONU, palestinos e 
israelenses reconheceram os Estados de Israel e 
Gaza como independentes, soberanos e 
autônomos. 

 
07 - (PUC RS/2001)      

Com base nas afirmativas sobre a situação do Iraque 
hoje, transcorridos dez anos da Guerra do Golfo. 
I. O país passou a sofrer sanções econômicas, e a 

população civil sofre com falta de recursos para a 
saúde e de investimentos em infra-estrutura. 

II. O presidente Saddam Hussein continua no poder, 
embora tenha se sujeitado ao programa de controle 
de fabricação de armas imposto pelo presidente 
Clinton. 

III. Os curdos xiitas e sunitas convivem hoje em 
harmonia com os vizinhos do Kuwait. 

IV. O auxílio da ONU ao setor educacional tem 
proporcionado às crianças iraquianas o acesso às 

escolas, e o índice de analfabetismo vem caindo nos 
últimos anos. 

A análise das afirmativas permite concluir que é correta 
a alternativa: 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 

 
08 - (UERJ/2002)      

“(...)é de assustar o número de partidos que vêm se 
formando e ganhando apoio popular em diversos países 
muçulmanos, usando muitas vezes a violência para 
alcançar seus objetivos. A Argélia e o Afeganistão são 
apenas os exemplos mais evidentes desta situação, e a 
contínua existência de grupos fundamentalistas entre a 
população palestina é prova da vitalidade de suas idéias. 
Da mesma forma, Israel, hoje, vive as conseqüências do 
profundo dissenso ideológico e cultural entre judeus 
seculares e fundamentalistas. Acirrando um conflito que 
teve origem no próprio momento de fundação do 
Estado, opostos à paz com os árabes e à pluralidade 
política e religiosa, os judeus fundamentalistas são a 
maior ameaça à consolidação da democracia em Israel.  
(...) Isto muda completamente a situação com a qual 
israelenses e árabes estavam acostumados a lidar há 
quase um século, quando o inimigo era o vizinho. Agora, 
o inimigo está do lado de dentro.” 

(GRINBERG, Keila. In: REIS FILHO, D. e outros (org.).  
O século XX: o tempo das dúvidas. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000.) 
Segundo a idéia central deste texto, as dificuldades para 
a consolidação da paz, neste momento, no Oriente 
Médio, estão relacionadas de forma mais geral com: 
a) permanência de divergências entre árabes e 

judeus. 
b) disputas internas no mundo muçulmano e em 

Israel. 
c) dissolução do fundamentalismo religioso na Argélia 

e no Afeganistão. 
d) enfrentamento entre os partidos da esquerda na 

Argélia e em Israel. 
 
09 - (UERJ/1996)      

Observe com atenção os mapas a seguir, relativos à 
situação da região denominada Palestina entre os anos 
de 1947 e 1967. 
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A afirmativa INCORRETA sobre os acontecimentos 
ocorridos no período discriminado é a seguinte: 
a) A derrota de Israel na Guerra dos Seis Dias 

garantiu a hegemonia dos países árabes sobre o 
Oriente Médio. 

b) Os conflitos entre árabes e judeus na Palestina 
ampliaram-se com a disputa pelas áreas 
produtoras de petróleo no contexto da Guerra 
Fria. 

c) A Guerra da Independência (1948-49) teve como 
causa imediata a não-aceitação, por parte dos 
países árabes, do plano de partilha da ONU para a 
região. 

d) Em novembro de 1947, a ONU propôs a divisão da 
região em dois Estados: um árabe e outro judeu; 
contudo, naquele momento, só se constituiu o  

 
10 - (UFBA/2002)     

A charge refere-se a um processo histórico centrado na 
região conhecida como Oriente Médio. 
 

 
 

Em relação a fatos históricos ocorridos nessa região, 
pode-se afirmar: 
01. O povo hebreu, na Antiguidade, adotou uma crença 

que, por seu caráter monoteísta, se diferenciava 
das demais religiões orientais. 

02. O Império Bizantino perdeu territórios nessa área, 
quando ocorreu a expansão muçulmana na Idade 
Média. 

04. As nações localizadas no Oriente Médio 
conseguiram sua independência, com o 
desmembramento do Império Otomano, após a 
Primeira Guerra Mundial. 

08. A imigração de judeus para a Palestina cresceu com 
a ascensão do nazismo e com o apoio dado pelos 
árabes ao movimento sionista. 

16. A Organização das Nações Unidas, após o término 
da Segunda Guerra Mundial, propôs a criação, na 
Palestina, de um Estado judeu e outro árabe. 

32. A disputa pela cidade de Jerusalém, travada entre 
palestinos e judeus, tem constituído um forte 
entrave à solução da Questão Palestina. 

64. A charge representa o momento em que passos 
importantes foram dados para solucionar 
rapidamente o conflito entre Israel e os países 
árabes. 

 
11 - (UFF RJ/1999)      

O Oriente Médio é, até os nossos dias, um dos principais 
“barris de pólvora” do mundo contemporâneo. 
Considere as afirmativas: 
I. O Movimento Sionista expressa a luta pela 

constituição de um Estado Palestino. 
II. Os vários grupos religiosos presentes no Líbano são 

focos de radicalização das tensões sociais. 
III. A Guerra de Suez, em 1956, foi um conflito entre as 

tropas de Israel e do Egito. 
IV. Em 1947, a ONU aprovou um plano de partilha da 

região da Palestina, para formar dois estados: um 
judaico e outro árabe. 

V. No Livro Sagrado dos muçulmanos - o Corão  - há o 
reconhecimento da cultura e religião israelenses. 

VI. Os Acordos de Camp David sancionaram a 
incorporação legal das regiões de Gaza e da 
Cisjordânia pelo estado de Israel. 

As  afirmativas que estão corretas são as indicadas por: 
a) I, III e V                
b) I, V e VI                    
c) II, III e IV 
d) II, IV e VI 
e) II, V e VI 

 
12 - (UFLA MG/2001)      

“De todos os conflitos que envolvem os países do 
Oriente Médio, o mais importante por sua derivação e 
gravidade é o que envolve árabes e israelenses. Embora 
tenha raízes mais antigas, tal conflito se agravou a partir 
da criação do Estado de Israel.” 
A criação do Estado de Israel se deu no ano de 
a) 1939 
b) 1967 
c) 1945 
d) 1948 
e) 1918 

 
13 - (UFMG/2002)      

Aproximadamente há duas décadas, o mundo tem 
assistido à emergência do chamado renascimento do 
Islã, fenômeno que pode ser associado ao crescimento 
do fundamentalismo religioso. 
A influência crescente do fundamentalismo na religião 
islâmica pode ser observada: 
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a) na Argélia, com a formação da Frente Islâmica de 
Salvação. 

b) na Turquia, com a modernização conduzida por 
Kemal Ataturk. 

c) no Egito, com a chegada ao poder do Presidente 
Anwar Sadat. 

d) no Irã, com a ascensão política do Xá Reza Pahlevi. 
 
14 - (UNIFAL  MG/2002)      

Considerando a idéia expressa no texto  e com 
referência ao atual conflito no Oriente Médio entre 
árabes e judeus, é correto afirmar que: 

 
"Israel é uma ilha menor que o Estado de Sergipe em 
que 5 milhões de judeus estão cercados por um mar de 
344 milhões de adversários, espalhados pelos países 
islâmicos do Oriente Médio e do Norte da África. (...) A 
sensação de viver entre inimigos gerou nos israelenses 
o condicionamento de reagir a qualquer ameaça de 
agressão com brutalidade dobrada. É o que está 
acontecendo agora, num dos mais sinistros 
desdobramentos de um conflito que começou há mais 
de meio século, desde a implantação do Estado de Israel 
na região. (...)"  

          (Fonte: Revista Veja, 14 de abril de 2002, pág.39) 
a) O conflito é decorrente de um contexto 

internacional conturbado no qual Israel, ao 
ingressar na coalizão antiterror, liderada pelos EUA, 
é pressionado a invadir a Cisjordânia para 
desarticular a rede terrorista mundial sob liderança 
árabe que sustenta estrategicamente o líder Yasser 
Arafat na Guerra Civil contra Israel. 

b) Na Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou a Faixa de 
Gaza do Egito e as Colinas de Golã da Síria, mas 
perdeu o território da Cisjordânia para a Jordânia, 
fato que desencadeou o despertar do nacionalismo 
judaico para uma possível reanexação deste 
território, acarretando o atual conflito armado. 

c) A atual ofensiva militar israelense contra os 
palestinos constitui um reflexo do nacionalismo 
exacerbado do primeiro ministro israelense Ariel 
Sharon, além de compor uma resposta à campanha 
de atentados contra civis israelenses, 
desarticulando-se, assim, a rede terrorista árabe na 
região. 

d) Segundo a idéia expressa no texto, embora 
composto por um pequeno território, Israel 
constitui uma nação próspera, rica em petróleo, 
membro da OPEP, cuja posição de destaque 
acarreta os conflitos armados com seus vizinhos 
que, também, disputam posição de liderança no 
Oriente Médio. 

e) A Palestina vive um conflito armado desde o século 
XIX, conseqüência do movimento sionista que 
assentou milhares de judeus na Cisjordânia, 
Jordânia, Síria e Arábia Saudita, e também 
resultante da criação do Estado de Israel, em 1949, 
beneficiando em maior escala a comunidade 

judaico-islâmica que ali já havia se instalado 
anteriormente. 

 
15 - (UNIFAL  MG/2002)      

Sobre o mapa  é correto afirmar que: 
 

 
Adap. Jornal Mundo Geografia e Política Internacional. Nº 

1. Março/2002. 
 

a) A região em evidência no mapa é o território do 
Tibet Ocidental, que luta pela independência desde 
o século XIX, com o fim do imperialismo 
neocolonialista europeu na Ásia Central. 

b) O mapa destaca o território da Cachemira, 
reivindicado pelo Paquistão para a criação de um 
governo representativo da maioria muçulmana, 
atitude desaprovada pela Índia, fato que acentua as 
rivalidades entre ambos. 

c) A área destacada na representação cartográfica 
acima corresponde a Cachemira paquistanesa, 
onde a população de maioria hindu apóia sua 
anexação ao Paquistão Ocidental. 

d) A região em destaque é o território do Punjab que, 
em nome da soberania hinduísta, sustenta um 
movimento armado separatista ligada à rede Al 
Qaeda afegã.  

e) Dominada pelo colonialismo britânico, a região 
mapeada sustentou um conflito armado histórico, 
solucionado somente após a concessão da 
independência à Índia e ao Paquistão após a 2ª 
Guerra Mundial (1939-1945). 

 
16 - (UEPB/2002)      

  No início de 2001 (março) dois monumentos 
representando Buda esculpidos na rocha há mil e 
seiscentos anos foram destruídos no Afeganistão. 
Dentre as alternativas, identifique os autores da 
demonstração de fanatismo: 
a) Radicais evangélicos provenientes do Brasil. 
b) Lideranças comunistas chinesas. 
c) Fanáticos do Talibã, milícia extremista muçulmana. 
d) Terroristas judeus tentando incriminar Arafat. 
e) Extremistas suicidas a serviço do governo iraniano. 



 

 
5 

www.historiaemfoco.com.br 

Oriente Médio e Islâmismo 

5 

 
17 - (UFPB/1996)      

Em relação ao Oriente Médio islâmico, é correto 
afirmar-se que o(a): 
a) mundo muçulmano é, originariamente, 

bisantino, com organizações estatais de funda-
mentos teocráticos, instituídos por Justiniano, 
no século V, na Ásia Menor. 

b) civilização muçulmana é, originariamente, 
turca, baseando-se no Islã como constituição 
reguladora das ações políticas e religiosas, 
concedendo direitos especiais às mulheres. 

c) sociedade árabe admite a igualdade de todos 
perante a lei e a separação dos poderes, sem, 
no entanto, aderir às regras do livre mercado 
da sociedade capitalista ocidental. 

d) dominação árabe-muçulmana expandiu-se 
durante a Idade Média, opondo-se ao 
Cristianismo e, na modernidade, resiste à 
ocidentalização, principalmente contra Israel e 
Estados Unidos. 

e) império muçulmano tem por base social as 
classes médias urbanas, com predomínio das 
profissões liberais e alargamento do trabalho 
feminino, em função da indústria do petróleo e 
seus derivados modernos. 

 
18 - (UFPB/1998)      

Os mapas abaixo descrevem o crescimento territorial de 
Israel muito além do que a ONU havia estipulado em 
1947. 
 

 
(Adaptado de Leandro Karnal. Oriente Médio. São 
Paulo: Scipione, 1994: 26) 

 
Dentre as alternativas, NÃO constitui causa dessa 
expansão: 
a) A aliança dos países árabes nunca significou uma 

estratégia unificada, apesar de Israel ser seu 
inimigo comum. 

b) Os EUA nunca deixaram de favorecer o exército 
israelense, em que pesem as ambigüidades e o jogo 
duplo com os árabes. 

c) A Inglaterra sempre se mostrou simpática à criação 
de um “lar judeu” na região, embora mantivesse o 
controle sobre a Palestina desde a Primeira Guerra. 

d) A URSS, apesar dos seus desentendimentos com os 
EUA, apoiou, incondicionalmente, com armas e 
munições, o avanço do exército israelense. 

e) A grande Lei do Retorno, assinada em 1950, 
proporcionou uma imigração em massa do povo 
judeu para Israel, garantindo a manutenção das 
áreas conquistadas. 

 
19 - (UFRN/1996)      

Ó vós que sois crentes! O Jejum foi-vos prescrito, como 
foi prescrito àqueles que existiram antes de vós. O mês 
de Jejum é o mês de Ramadão, no qual se fez descer a 
Revelação como diretiva para os homens... Aquele, de 
entre vós, que esteja doente ou em viagem, jejuará um 
número igual de outros dias... 

(Surata II, 179,l81). 
A instituição de um jejum sagrado no mês de Ramadão 
constitui um preceito: 
a) da Bíblia, livro sagrado do Cristianismo. 
b) do Torah, livro sagrado do Judaísmo. 
c) do Zend-Avesta, livro sagrado do Zoroastrismo. 
d) do Corão, livro sagrado do Islamismo. 
e) do Ramayana, livro sagrado do Budismo. 

 
20 - (UFRRJ/2001)      

“Khomeini instalou e comandou por dez anos um 
regime baseado na obediência do Alcorão (livro sagrado 
dos muçulmanos) - a lei suprema - e no ódio aos Estados 
Unidos, o grande Satã como gostava de dizer”. 

Revista ÉPOCA ano III, Globo: n. 107, p. 9. 
a) Cite duas práticas do regime político no Irã que 

demonstrem a ausência de liberdades individuais 
para os cidadãos daquele país. 

b) Explique um dos pontos de divergência entre o 
governo americano e o iraniano. 

 
21 - (UFSE/2002)      

Analise as proposições abaixo. 
00. Desde a Idade Antiga, o Oriente Médio é uma região 

de fundamental importância geopolítica e 
estratégica. 

11. A população do Oriente Médio caracteriza-se pela 
heterogeneidade étnica, fruto da ocupação da 
região por diferentes povos desde a Antigüidade. 

22. O Oriente Médio é uma região de grande 
emaranhado de culturas diferenciadas, 
antagonismos religiosos, múltiplas formas de 
organização político-econômica e os interesses das 
grandes potências industriais do petróleo que 
acirram bastante os problemas regionais. 

33. A globalização é processo de amplas dimensões 
sociais, que atinge países, instituições e pessoas de 
todo o mundo. Suas inúmeras conseqüências, 
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muitas das quais ainda não bem-avaliadas, vão 
alterando o modo de vida neste início de século. 

44. No início do século XXI o mundo organiza-se sobre 
novas bases. Anteriormente, as relações 
internacionais estavam baseadas em Estados 
tradicionais, que procuravam riquezas a qualquer 
custo, mediados por questões ideológicas 
(capitalismo/socialismo) sem perder de vista o 
frágil equilíbrio entre guerra e paz. Atualmente, 
ganham precedência as questões do 
desenvolvimento econômico, paralelamente à 
procura do equilíbrio ecológico global e regional, 
sob o enfoque da cooperação internacional. 

 
22 - (UFSC/1998)      

A tecnologia moderna permitiu que, em 1991, a 
comunidade internacional assistisse ao vivo, pela 

televisão, o bombardeio ocorrido na Guerra do Golfo 
Pérsico.  

Foram fatos desse conflito: 
01. Invasão e ocupação do Kuwait por tropas 

iraquianas. 
02. Aprovação, pela ONU, de um bloqueio econômico 

ao Iraque. 
04. Formação de uma aliança militar internacional para 

combater o Iraque. 
08. Demonstração dos sofisticados equipamentos 

bélicos na operação militar. 
16. Deposição de Saddam Hussein do governo 

iraquiano, ao final da guerra. 
 
23 - (UFMS/2001)      

Desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial, o 
mundo observa a crescente onda de violência no 
Oriente Médio, entre judeus e palestinos, que lutam 
pela posse do atual território israelense. Milhares de 
vidas já foram dizimadas e atos terroristas assolam a 
região e o restante do mundo, em especial os países que 
apóiam o governo israelense.  
Assinale a alternativa que contém as principais causas 
desse conflito e que ainda hoje o alimentam. 
a) Discordâncias sobre a localização da capital Ancara 

e sobre a religião oficial do país. 
b) Discordâncias na interpretação do Alcorão, o livro 

sagrado de judeus e palestinos. 
c) Conflitos gerados por razões étnicas, culturais e 

religiosas, agravados após a Guerra dos Seis Dias. 
d) Discordâncias sobre a vestimenta de seus povos, 

em especial a das mulheres palestinas que, pela 
interpretação xiita do Alcorão, são obrigadas a 
utilizar véus para cobrir seus rostos. 

e) Todo esse conflito foi gerado pelas perseguições 
nazistas, durante a Segunda Grande Guerra 
Mundial, e que perduram até hoje em dia. 

 
24 - (UFMT/2000)      

“Não se requer muita perspicácia para perceber que um 
acordo Israel-Palestina será o sinal desencadeante de 
um imenso e generalizado movimento popular de 

libertação de todo o Oriente Médio.[...] Quando 
terminar a guerra atual, uma outra começará, 
automaticamente, no Oriente Médio. E nem as estrelas 
serão neutras.” 

(AKCELRUD, Isaac. O Oriente Médio. São Paulo, 
Unicamp/Atual, 1985,   p. 73) 

Analise o texto e julgue as afirmações. 
00. A guerra atual, citada no texto, é o longo conflito 

entre árabes e judeus que remonta há 
aproximadamente dois mil anos. 

01. Durante o século XX, o Oriente Médio tornou-se 
disputado pelas potências mundiais em razão de 
sua localização estratégica e das reservas 
petrolíferas. 

02. Desde o início do século XX, o principal estímulo ao 
conflito entre muçulmanos xiitas e judeus 
ortodoxos na região tem sido a guerra fria. 

03. Em 1993, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat deram início 
ao processo de mútuo reconhecimento entre Israel 
e a Organização para Libertação da Palestina - OLP, 
objetivando alcançar uma paz duradoura. 

 
25 - (UNESP SP/1991)      

O Império Árabe está associado a um legado cultural 
islâmico secular. Assinale o significado histórico correto 
da expressão islâmica que se manifesta na crise atual do 
Golfo Pérsico. 
a) Jihad é a luta pela fé, pela restauração da palavra 

de Alá e ação contra a opressão. 
b) Muçulmano é ser árabe necessariamente. 
c) Mesquita é livro sagrado. 
d) Kiffer é aquele que pratica rezas diárias e segue o 

islã. 
e) Hégira é vocábulo árabe que no léxico português 

significa tufão. 
 
26 - (UFG GO/1992)      

O Oriente Médio sempre foi uma das regiões mais 
conflituosas do mundo. Com a criação do Estado de 
Israel, em 1948, novamente explode outro conflito que 
perdura até os dias de hoje. Porém, os motivos dos 
conflitos atuais devem ser buscados ao longo da 
História da ocupação daquela região, desde a 
Antigüidade. 
Assim, pode-se apontar os seguintes fatos que ajudam 
a compreender o que se passa hoje no Oriente Médio: 
01. as terras hoje reivindicadas pelos guerrilheiros da 

OLP – Organização para a Libertação da Palestina – 
ainda na Antiguidade, foram ocupadas tanto pelos 
hebreus como pelos árabes; 

02. os judeus vêm sofrendo perseguições de povos 
mais fortes desde os tempos do Império Romano, 
quando ocorreu a “diáspora”, que os dispersou 
pelo mundo; 

04. durante a Idade Média a região da Palestina foi 
ocupada pelos árabes que ali implantaram a 
religião muçulmana e a língua árabe; 
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08. por ocasião das Cruzadas, a Palestina foi palco de 
conflitos entre cristãos e muçulmanos, que 
disputavam o controle da Terra Santa (Jerusalém); 

16. os árabes não aceitaram a partilha da Palestina, 
para a criação do Estado de Israel, em 1948, e 
desde esta época estão em constantes conflitos 
com os israelenses que, na maioria das vezes, têm 
sido vitoriosos e têm ampliado cada vez mais seus 
territórios; 

32. o conflito atual entre palestinos e judeus se 
estendeu para o sul do Líbano, onde alguns 
palestinos estabeleceram acampamento e 
continuam enfrentando as forças israelenses. 

 
27 - (UEG GO/2005)     

As ações terroristas, a invasão do Iraque pelas tropas 
norte-americanas e a imagem de inúmeros soldados e 
civis mortos no Iraque formaram o pano de fundo da 
mais importante eleição em que de defrontaram 
republicanos e democratas na disputa pela presidência 
dos Estados Unidos. Nessa direção, a eleição assumiu a 
forma de um plebiscito acerca da política externa do 
governo Bush. Julgue os itens:  

 
I. A guerra sem limites contra o terror se constituiu 

em emblema do partido republicano, relegando a 
um plano secundário a defesa dos direitos 
individuais da população norte-americana.  

II. A guerra do Vietnã aparece como peça de 
propaganda das campanhas políticas, favorecendo 
o governo Bush graças à participação direta do 
presidente nesse conflito.  

III. A guerra contra o Iraque consolidou a imagem 
resoluta do líder republicano, uma vez que a prisão 
de Saddam Hussein minimizou a onda de conflitos 
políticos no Oriente Médio.  

 
Marque a alternativa CORRETA:  
a) Apenas a proposição I está correta.  
b) Apenas a proposição III está correta.  
c) As proposições II e III estão corretas.  
d) As proposições I e II estão corretas.  
e) Todas as proposições estão corretas.  

 
28 - (Mackenzie SP/2005)      

Deixem que o sol penetre por entre as flores. 
Não olhem para trás/deixem os que se foram 
E olhem com esperança/mas não através da mira das 

armas. 
Cantem uma canção ao amor. E não à guerra. 
 
Essa era a música que o primeiro-ministro Itzhak Rabin 
cantava em 1995, em um comício pela paz em Tel-Aviv, 
quando foi assassinado a tiros. Seu assassinato gerou 
uma comoção mundial e novas tentativas de 
implementar um acordo de paz no Oriente Médio.  
Entre as causas do fracasso de todas as tentativas para 
pôr fim ao conflito, podemos assinalar, corretamente, 
que: 

a) apesar de Israel ter cumprido, ao longo dos 
últimos anos, o seu cronograma de retirada das 
áreas palestinas autônomas, os fundamentalistas 
islâmicos continuam com suas ações terroristas. 

b) Arafat possuía todo o apoio internacional e 
monetário para construir um Estado Palestino, 
dotado de uma infra-estrutura básica, faltando 
apenas a aprovação da ONU, e dos EUA. 

c) a miséria entre os palestinos, sobretudo na Faixa 
de Gaza, contribui para aumentar a popularidade 
do Hamas, que, aparentemente, oferece melhores 
soluções para esse impasse, com suas redes de 
hospitais e escolas nos campos de refugiados. 

d) os israelenses e os palestinos já chegaram a um 
acordo em relação à utilização das fontes de água 
na Cisjordânia; só encontram resistência por parte 
dos EUA, que têm interesses econômicos na 
região. 

e) devido à intervenção norte-americana, os colonos 
de extrema direita israelenses já não se opõem a 
conviver junto às áreas governadas pelos 
palestinos. A convivência pacífica tem enfrentado 
resistência apenas do governo sírio. 

 
29 - (FGV/2005)     

Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA FALSA a 
respeito do assunto nele tratado. 

 
Para os muçulmanos, só existe um Deus, cujo nome é 
Alá. E o último profeta de Alá foi Maomé. Maomé não é 
deus, mas um homem por intermédio de quem Alá 
revelou sua vontade ao mundo. Maomé é reverenciado 
pelos islâmicos, mas não adorado. Tudo e todos 
dependem de Alá. 

(Fonte: www.bbcbrasil.com.br) 
a) Todos os islâmicos de qualquer parte do mundo e 

de qualquer etnia pertencem à mesma comunidade 
chamada de “umá”. Os islâmicos são orientados a 
seguir a vontade de Deus pelo Corão, o livro 
sagrado considerado pelos muçulmanos como a 
palavra de Deus. 

b) Os islâmicos acreditam em anjos e em profetas 
como, por exemplo, Abraão ou lbraim, Moisés ou 
Musa, Davi ou Dawu, Jesus ou Isa. Mas, de todos 
esses, Maomé seria o último profeta. 

c) Para os muçulmanos, não haverá um julgamento 
final, algum dia, como acreditam os cristãos. Não 
existe predestinação (Alá não decidiu o que vai 
acontecer, por isso os seres humanos continuam 
tomando decisões). Segundo a crença, Deus é tudo 
e está em tudo. Não tem forma e só pode ser visto 
pelos iluminados. 

d) O ser humano pode se aproximar de Deus por meio 
de orações e recitação do Corão. Para os islâmicos, 
Deus não tem filho ou parentes, e não há outro 
deus superior a Alá. 

e) A oração cinco vezes por dia é a base da fé islâmica, 
feita na mesquita ou em qualquer outro lugar. 
Antes das orações da tarde, nas sextas-feiras, o imã 
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da mesquita fala sobre um assunto relevante 
baseado no corão ou na história, sobre a vida de 
Maomé. O imã não é um sacerdote, mas um 
islâmico devoto que conhece bem o corão e goza de 
grande respeito na comunidade muçulmana. 

 
30 - (UFG GO/1997)      

Podemos dizer que o processo de civilização tem suas 
raízes na região que hoje conhecemos como Oriente 
Médio. Entretanto, o Oriente Médio tem sido 
relembrado principalmente pelos conflitos entre seus 
povos, alguns inclusive envolvendo nações do Ocidente, 
em razão da importância estratégica que a região 
adquiriu como grande produtora e exportadora de 
petróleo. 
Sobre os eventos históricos envolvendo as sociedades 
do Oriente Médio, é correto afirmar-se que: 
01. os judeus, desde o Império Romano até 1948, 

viveram, sem uma organização estatal, em vários 
países da Ásia, África, Europa e América; 

02. o judaísmo, o islamismo e o catolicismo são três 
religiões surgidas entre  os povos do Oriente Médio, 
apresentando alguns pontos em comum, como a 
monoteísmo e a crença na vida após a morte; 

 04. o primeiro grande conflito entre árabes e 
israelenses ocorreu em 1956, quando o presidente 
egípcio Gamal Abdel Nascer perdeu o domínio do 
Canal de Suez, em decorrência de uma aliança 
militar entre URSS e Israel;  

08. Israel, em represália a medidas restricionistas 
tomadas por Nascer, como o fechamento, em 1967, 
do Golfo de Ácaba e, conseqüentemente, do acesso 
para o Oriente, atacou o Egito, a Jordânia e a Síria, 
constituindo um evento designado na história 
como Guerra dos Seis Dias; 

16. Os curdos sofrem hoje, no Oriente Médio, o drama 
já vivenciado por outros povos da região: a negação 
da autonomia e do reconhecimento como pátria ou 
como Estado; 

 
31 - (UFG GO/1997)     

O breve século XX foi uma era de guerras religiosas, 
embora os mais militantes e sanguinários de seus 
religiosos bebessem nas ideologias seculares da safra do 
século XIX, como o socialismo e o nacionalismo, cujos 
equivalentes divinos ou eram abstrações ou políticos 
venerados como divindades...  

(Eric Hobsbawm. Era dos Extremos: o breve século XX. 
1914-1991.  

São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p541.) 
Analise, através de dois (2) exemplos, a maneira pela 
qual política e religião se aproximam, em certos 
momentos, na história contemporânea. 

 
32 - (UECE/2002)      

Em relação à Civilização Muçulmana é verdadeiro 
afirmar: 
a) a tradição religiosa proibia a reprodução da figura 

humana nas artes 

b) a expansão árabe restringiu-se ao território 
africano, em virtude do domínio comercial romano 
no mediterrâneo 

c) a literatura e a poesia foram menosprezadas pelos 
árabes, em respeito às determinações do Corão 

d) o apogeu do Islã se consolidou na primeira metade 
do século XIX. 

 
33 - (Mackenzie SP/2002)     

Sobre o mundo árabe, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Até o final do século VI, a população árabe vivia 

dividida em tribos constituídas pelos beduínos e 
pelas tribos urbanas, que desenvolveram grandes 
centros comerciais. Entre esses centros, destacava-
se Meca, para onde as pessoas se dirigiam a fim de 
praticar comércio e visitar o santuário da Caaba, 
que abrigava as imagens dos deuses das diversas 
tribos árabes. 

b) Maomé, após tornar-se governador da cidade de 
latreb, converteu-se em chefe guerreiro, 
conquistou a cidade de Meca e estabeleceu a 
unificação política e religiosa da Arábia, unindo os 
árabes em torno do ideal comum de realizar a jihad, 
guerra santa, que consistia na luta pela conversão 
de todos os infiéis. 

c) A unidade do Império foi destruída sob o reinado da 
dinastia abássida que, em 752, substituiu a dinastia 
omíada, possibilitando a partir do 
desmembramento do império islâmico o advento 
de Califados independentes como Bagdá na Pérsia, 
Cairo no Egito e Córdova na Espanha. 

d) A ruína do Império Islâmico foi acompanhada pela 
desagregação da unidade religiosa, quando 
ganharam força seitas islâmicas divergentes: os 
sunitas, partidários de um chefe eleito pelos 
crentes e os xiitas, que defendiam o ideal 
absolutista de Estado, admitindo o Corão como a 
única fonte de ensinamento religioso. 

e) A hegemonia do Império Islâmico entrou em 
decadência a partir da conversão dos turcos 
otomanos ao cristianismo, consolidando o domínio 
dos seldjucidas na região de Constantinopla, 
garantindo a peregrinação dos cristãos à Terra 
Santa. 

 
34 - (ACAFE SC/2002)            

Acerca dos intensos conflitos entre palestinos e 
israelenses no Oriente Médio, é incorreto afirmar: 
a) Os Estados Unidos falharam em  suas tentativas de  

negociar uma paz duradoura para a região. 
b) Os conflitos têm sido cotidianos e envolvem a 

população civil.  
c) A  intensificação  do  conflito deveu-se, também, ao  

envolvimento de grupos paramilitares que 
desejavam a guerra. 

d) O governo  israelense de  Ariel  Sharon  não  
conseguiu resolver  os conflitos entre os grupos 
rivais. 
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e) As rivalidades são recentes, decorrentes da disputa 
por reservas de petróleo. 

 
35 - (ACAFE SC/2002)      

As manifestações antiamericanas que explodem em 
todo o Oriente estão calcadas em anos de 
intervencionismo dos EUA em vários países daquela 
região. 
Analise as afirmações abaixo sobre as questões que 
envolvem o Oriente. 
I. O Irã atualmente constitui-se numa república 

Islâmica com bases no Alcorão. 
II. Os EUA já foram aliados do Iraque para combater o 

avanço da fé islâmica. 
III. O Afeganistão sempre interessou aos EUA, devido 

suas reservas de petróleo. 
IV. Saddan Hussein venceu a guerra Irã - Iraque com o 

apoio da União Soviética. 
V. O fundamentalismo muçulmano estimulou o 

surgimento de grupos  terroristas que agem tanto 
no Ocidente quanto no Oriente. 

A alternativa, que contém todas as afirmações que 
estão corretas, é: 
a. I –II –V 
b. II – III - V 
c. III – IV 
d. II – IV  
e. II – IV – V  

 
36 - (ACAFE SC/2002)      

Nos últimos tempos o Islamismo ganhou muita 
notoriedade no Ocidente sendo, na atualidade, uma das 
maiores religiões do mundo.  
Sobre essa religião, assinale a alternativa incorreta. 
a) As revelações que Alá fez para Maomé estão 

reunidas no Alcorão, livro sagrado da religião 
islâmica. 

b) Maomé, fundador do Islã, devido a conflitos com 
mercadores de Meca, fugiu para a cidade de 
Medina.  Tal fato recebeu o nome de Hégira. 

c) Caracteriza-se pelo politeísmo, sendo que seu 
templo religioso, a sinagoga, tem a entrada 
principal direcionada para a cidade de Meca. 

d) O Islamismo, nos primórdios, sofreu influência do 
cristianismo e do judaísmo. 

e) Devido à severa proibição religiosa da idolatria, a 
reprodução de figuras humanas, em estátuas, não 
era permitida. 

 
37 - (ACAFE SC/2002)      

Em 2002, a escalada da violência no conflito entre 
Palestinos e Israelenses tomou proporções 
assustadoras. Sobre esse histórico conflito, assinale a 
alternativa      incorreta. 
a) Em 1967, na  Guerra  dos Seis Dias, a Síria e o Egito, 

dominaram toda a  região de Israel, sendo que a 
retirada de seus exércitos foi fruto da intervenção 
norte-americana. 

b) Ariel Sharon, chefe do governo de Israel, tenta 
resolver o atual problema entre Judeus e 
Palestinos, fazendo uso de seu superior poderio 
bélico. 

c) Grupos radicais como o Hamas e o Hezbollah 
protagonizam atentados terroristas e têm como 
meta destruir Israel e apoiar a criação de um Estado 
Palestino. 

d) A economia mundial sempre sofreu abalos com as 
crises no Oriente Médio, principalmente em relação 
ao preço do petróleo e de seus derivados. 

e) O líder palestino Yasser Arafat foi sitiado em seu 
Quartel General, na cidade de Ramallah, por tropas 
israelenses, sendo que muitos líderes de diversas 
nações solicitaram ao governo de Israel que 
garantisse sua vida. 

 
38 - (UNICAMP SP/2002)      

A primeira palavra que vem à cabeça de qualquer um 
que pense em Oriente Médio é “conflito”. Região que 

deu origem às grandes civilizações e a religiões que 
ainda hoje encontram seguidores nos quatro cantos do 

mundo. 
(Keila Grinberg, “O mundo árabe e as guerras árabe-
israelenses”, in Século XX, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2000, vol. III, p. 99.) 
a) Nomeie três importantes religiões que se 

originaram no Oriente Médio. 
b) Explique as condições de criação do Estado de 

Israel. 
c) O que é a questão palestina? 

 
39 - (UNICAMP SP/2003)      

A primeira palavra que vem à cabeça de qualquer um 
que pense em Oriente Médio é “conflito”. Região que 
deu origem às grandes civilizações e a religiões que 
ainda hoje encontram seguidores nos quatro cantos do 
mundo.  

(Keila Grinberg, “O mundo árabe e as guerras árabe-
israelenses”, in século XX, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2000, vol. III, p. 99.) 
a) Nomeie três importantes religiões que se 

originaram no Oriente Médio. 
b) Explique as condições de criação do Estado de 

Israel. 
c) O que é a questão palestina? 

 
40 - (UNIFOR CE/2001)      

O Oriente Médio, considerado uma região tensa, tem 
sido palco de guerras e disputas entre diversos grupos e 
interesses. Esse clima de conflitos teve início com a: 
a) Revolução Islâmica, no Irã, que liquidou com o 

poder dos muçulmanos sunitas. 
b) Organização da OLP, que congregou israelitas e 

judeus de todo o mundo. 
c) Construção do Canal de Suez pelo Egito, em 1956. 
d) Instalação em 1948 do Estado de Israel na região. 
e) Ação militar terrorista dos palestinos contra os 

árabes muçulmanos da região. 
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41 - (ESCS DF/2006)     

As afirmativas abaixo tratam dos conflitos no Oriente 
Médio durante a segunda metade do século XX: 

 
I. A guerra do Yom Kippur provocou o “choque do 

petróleo”, uma vez que os países árabes utilizaram 
o combustível como arma de pressão econômica 
contra os aliados de Israel; 

II. A Crise do Canal de Suez provocou um recuo 
político do nacionalismo árabe, representado pela 
liderança de Nasser; 

III. A guerra dos Seis Dias alterou o equilíbrio 
geopolítico regional, uma vez que Israel anexou 
territórios de países árabes, como as Colinas de 
Golã e a Península do Sinai; 

IV. A guerra entre o Irã e o Iraque (1980-1988) foi um 
conflito típico da guerra fria, em que o Irã - aliado 
dos EUA e Israel -  travou uma disputa pela 
liderança regional contra o Iraque - aliado da URSS; 

V. A criação de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, 
provocou o primeiro conflito militar entre os países 
árabes e o Estado de Israel, uma vez que os árabes 
não reconheciam a legitimidade desse Estado. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) II, IV e V; 
b) I, III e V; 
c) III, IV, V; 
d) II, III e V; 
e) I, II e V. 

 
42 - (FGV/2006)     

A situação gerada pela invasão norte-americana no 
Iraque trouxe à tona os conflitos entre as comunidades 
xiita e sunita, hoje envolvidas em discussões e em atos 
de violência recíproca.  A respeito da divisão entre xiitas 
e sunitas é correto afirmar que: 
a) se relaciona com os conflitos entre os árabes e não 

árabes a respeito das obrigações morais dos 
crentes. 

b) surgiu a partir das divergências entre árabes e não 
árabes islamizados a respeito da validade da prática 
da usura. 

c) surgiu da discussão entre os clérigos muçulmanos a 
respeito da oportunidade da expansão além da 
Ásia. 

d) se relaciona diretamente com as divergências a 
respeito do direito de sucessão do governo dos 
muçulmanos. 

e) faz parte das divergências a respeito do tratamento 
dado às mulheres no seio da comunidade islâmica. 

 
43 - (UEPB/2005)     

"Em 2004, o terrorismo islâmico está mais forte do que 
em 2003, quando o Iraque foi invadido". 
 
Analise as proposições e coloque (V) nas verdadeiras e 
(F) nas falsas. 

( ) O mundo muçulmano está dividido, desde a morte 
do profeta Maomé, em duas linhas: sunitas e xiitas. 

( ) Os xiitas constituem, hoje , absoluta maioria no Irã 
(país muçulmano, mas não árabe). 

( ) A política americana no Oriente Médio sempre foi 
de combate a Saddam Hussein, inclusive no período 
do conflito Irã X Iraque. 

( ) Antes de ser derrotado pelos EUA, Saddam 
Hussein afirmava que não aceitaria a “libanização “ 
do Iraque, o que provocaria sua degradação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) VVFF  
b) VVFV  
c) VFVF 
d) FFFF 
e) FFVV 

 
44 - (FGV/2006)  

A liberdade reservada só aos partidários do governo, só 
aos membros do partido – por numerosos que sejam – 
não é liberdade. A liberdade é sempre unicamente 
liberdade para quem pensa de modo diferente. Não é 
por fanatismo de justiça, mas porque tudo o que pode 
haver de instrutivo, saudável e purificador na liberdade 
política depende disso, e perde toda eficácia quando a 
liberdade torna-se um privilégio.  

(Rosa Luxemburgo, Crítica da Revolução Russa) 
 
Nesse texto, Rosa Luxemburgo critica os bolcheviques 
por estes: 
a) implementarem a ditadura do proletariado, 

suprimindo os partidos políticos de oposição. 
b) proibirem a livre iniciativa, ao colocarem nas mãos 

do Estado todos os meios de produção. 
c) restringirem o acesso ao consumo de bens duráveis 

aos membros do Partido Comunista. 
d) permitirem o funcionamento da Igreja Ortodoxa 

Cristã na Rússia como igreja oficial. 
e) adotarem posturas excessivamente liberais com os 

inúmeros partidos políticos opositores. 
 
45 - (EFOA MG/2002)      

O conflito entre palestinos e israelenses é secular. Sobre 
esse conflito, no período contemporâneo, é CORRETO 
dizer que: 
a) a criação da Organização dos Países Produtores de 

Petróleo (OPEP), na década de 60, enfraqueceu a 
luta palestina porque os árabes, judeus e libaneses 
não concordam com a criação de uma nação 
autônoma. 

b) os muçulmanos, os católicos e os judeus disputam 
verdades e direitos sobre um mesmo território 
porque essas religiões pregam a violência 
incondicional como procedimento legítimo de 
libertação das almas. 

c) o reconhecimento do Estado Palestino pela ONU 
não ocorrerá porque a região da Cisjordânia foi 
doada ao novo Estado de Israel em 1948 e desde 
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então os muçulmanos dirigiram-se para o Líbano e 
o Egito. 

d) a chamada “intifada” (revolta das pedras) foi uma 
revolta dos palestinos, em 1987, nos territórios 
ocupados por Israel, que reprimiu as manifestações 
violentamente, tendo resultado em milhares de 
mortos e feridos.  

e) a cidade de Jerusalém é um local sagrado para 
muçulmanos e católicos, mas os judeus, originários 
do Extremo Oriente, são considerados intrusos à 
população local.   

 
46 - (EFOA MG/2003)      

Após a Segunda Guerra Mundial, Jerusalém, território 
sagrado para três religiões, continuou sendo palco de 
tensões e disputas envolvendo muçulmanos, judeus e 
cristãos. Intermináveis conflitos entre israelenses, 
palestinos, libaneses e seus vizinhos intensificaram-se 
desde então, envolvendo também potências mundiais. 
A Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, a 
Guerra do Irã-Iraque e a recente investida dos EUA 
sobre o Afeganistão são alguns dos principais conflitos 
relacionados com a questão árabe-israelense. 

 
Utilizando seus conhecimentos sobre tais conflitos, 
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
I. Liga Árabe (1945) 
II. Organização para Li-bertação da Palesti-na (1964) 
III. Autoridade Nacional Palestina (1995) 
IV. Intifada (1987) 
V. Acordo de Camp David (1977) 
 
(    ) Estabelece paz entre Israel e Egito e firma 

compromisso israelense de negociar auto-nomia de 
territórios palesti-nos. 

(    ) Levou à eclosão da rebelião palestina nos territórios 
ocu-pados por Israel, resultando em retaliações por 
parte de Israel e do terrorismo pales-tino. 

(    ) Foi criada por chefes de Estado árabes para 
enfrentar a expansão do povo judeu na Palestina. 

(    ) Reúne palestinos guerrilhei-ros para combater o 
poder do Estado de Israel, sob o comando de Yasser 
Arafat. 

(    ) Tem o reconhecimento da ONU e busca controlar 
territórios palestinos ocupados anterior-mente por 
Israel na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. 

A seqüência CORRETA é: 
a) V, IV, I, II, III. 
b) IV, V, III, II, I. 
c) II, III, I, IV, V. 
d) V, II, IV, I, III. 
e) III, IV, II, V, I. 

 
47 - (PUC RS/2003)      

Em agosto de 1990, o presidente iraquiano Saddam 
Hussein ordenava a invasão do Kuweit, pequeno 
emirado petrolífero, situado entre o Iraque e a Arábia 
Saudita, com litoral no Golfo Pérsico. A invasão 
representava a retomada do projeto geopolítico 

iraquiano, fundado na modernização econômico-militar 
e na conquista de uma posição de liderança não-
fundamentalista do mundo árabe, após uma década de 
confronto com o Irã. A crise originada pela invasão 
determinou a intervenção militar dos Estados Unidos, 
com amplo leque de apoio regional e global, a qual se 
conclui, em 1991, com a desocupação do Kuweit e a 
derrota humilhante do Iraque. 
Dentre as conseqüências regionais do conflito, NÃO é 
correto mencionar: 
a) a afirmação do Egito como liderança árabe 

próocidental. 
b) a confirmação da Arábia Saudita como líder 

petroleira do Golfo. 
c) a conquista, pela Síria, da liderança árabe 

antiisraelense. 
d) o término do regime fundamentalista do Irã. 
e) a pacificação interna do Líbano, sob influência da 

Síria. 
 
48 - (UEPB/2003)      

As assertivas abaixo constituem dados corretos sobre a 
origem da crise no Oriente Médio, EXCETO: 
a) No dia 29 de novembro de 1947, a ONU resolveu 

criar dois estados na Palestina – um judeu e outro 
árabe. 

b) Em 1948, David Bem Gurion anunciou a criação do 
estado de Israel, momento em que os árabes 
iniciaram a guerra contra eles. 

c) Jerusalém, que deveria ter sido internacionalizada, 
foi dividida entre Jordânia e Israel, divisão que se 
acabou com a guerra de 1967, através da qual os 
judeus se apossaram por completo da cidade. 

d) Em 1975, a ONU condenou o sionismo como uma 
manifestação racista em decorrência da política 
discriminatória do estado israelita diante dos 
árabes. 

e) A fundação da Organização para a Libertação da 
Palestina (OLP) por ocasião do Congresso Nacional 
Palestino, significou a criação do Estado Nacional 
Muçulmano e Palestino. 

 
49 - (Mackenzie SP/2006)     

Em terras do Islão, era difícil separar Estado e religião. A 
palavra Islão designa o mundo dos crentes, dos que 
acreditam em um só deus e obedecem a um só chefe, 
Maomé, e a seus sucessores, os califas. Tem, portanto, 
significado religioso e político, isto é, designa um Estado 
Teocrático, em que o chefe religioso e o chefe político 
são um só.  

José Jobson de A. Arruda, Toda a História 
 
A respeito da religião fundada por Maomé, pode-se, 
corretamente, afirmar que: 
a) criou uma unidade político-religiosa, que 

possibilitou a expansão dos árabes. 
b) impediu o expansionismo árabe para além das 

fronteiras do Oriente Médio. 
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c) concedeu autonomia aos califados e favoreceu a 
expansão do politeísmo islâmico. 

d) reafirmou os antigos princípios da idolatria 
existentes na cidade de Meca. 

e) negou a legitimidade da guerra como instrumento 
de difusão da fé islâmica. 

 
50 - (UFC CE/2003)      

O desenho abaixo, extraído da reportagem em 
quadrinhos Palestina, de Joe Sacco, apresenta um 
slogan sionista do fim do século XIX. O autor procurou, 
com a imagem, fazer uma crítica a uma questão que, 
segundo ele, explica o trágico conflito na região até 
hoje. 
 

 
(SACCO, Joe. Palestina. São Paulo, CONRAD Editora do 

Brasil, 2000, p.12) 
 

Analise a imagem e encontre nas alternativas abaixo a 
que corresponde à explicação do autor para o conflito. 
a) A Palestina era uma terra sem povo, mas, após a 

criação do Estado de Israel, os palestinos se 
dirigiram para lá. 

b) Os judeus negaram a presença do povo palestino na 
terra que reivindicavam para si. 

c) Os judeus não constituíam um povo porque não 
tinham terra. 

d) Os palestinos cederam terras improdutivas aos 
judeus. 

e) Judeus e palestinos eram povos sem terra. 
 
51 - (UFSC/2003)      

Índia e Paquistão disputam, desde 1948, a região da 
Caxemira. Em 2002 irrompeu uma nova crise na região, 
causando grande apreensão à comunidade 
internacional.        
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a respeito 
desse conflito. 
01. As autoridades de Nova Déli acusam o governo do 

Paquistão de apoiar os grupos separatistas 
islâmicos que lutam pela independência da região 
da Caxemira. 

02. O Paquistão, cuja população também segue, na sua 
esmagadora maioria, a religião hindu, deseja 
anexar a Caxemira ao seu território. 

04. A Caxemira é a única região da Índia onde a religião 
predominante é a hindu. 

08. O governo paquistanês, embora negue o apoio a 
grupos terroristas, apóia a luta pela libertação da 
Caxemira. 

16. A comunidade internacional teme um conflito entre 
a Índia e o Paquistão, pois estes países possuem 
armas nucleares. 

32. A Índia, cuja população é predominantemente 
muçulmana, resiste a aceitar a influência do 
hinduísmo na região da Caxemira. 

 
52 - (UCS RS/2006)     

A expansão do Islamismo trouxe significativas mudanças 
na vida européia durante a Idade Média. 
Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as 
afirmativas abaixo referentes a essas mudanças. 
(   ) Por intermédio dos árabes, novos produtos 

agrícolas chegaram ao Ocidente, como cânhamo, 
arroz, cana-de-açúcar, algodão, laranja, limão, 
alface, amora; novas técnicas como o uso do açude 
e da azenha (moinho de água); novas indústrias, 
como a do mosaico, da cerâmica e do vidro. 

(   ) No que diz respeito aos conhecimentos científicos, 
os árabes trouxeram importantes contribuições, 
especialmente, para a Astronomia, a Matemática, a 
Química e a Física: inventaram o ácido sulfúrico e o 
álcool e introduziram os algarismos hindus, depois 
chamados arábicos, que constituem um sistema de 
numeração utilizado até hoje. 

(   ) Em relação à economia, o domínio árabe na 
Península Ibérica e o bloqueio do Mediterrâneo 
acentuaram as trocas comerciais e o processo de 
urbanização no interior da Europa, contribuindo 
para a decadência do feudalismo e o surgimento de 
um novo modo de produção: o capitalismo. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo. 
a) VFV 
b) VVV 
c) VVF 
d) FFV 
e) FFF 

 
53 - (UFMS/2004)     

Acerca da Questão Palestina, é correto afirmar que: 
01. teve origem durante a ocupação árabe da Península 

Ibérica (711-1492), ocasião em que os judeus foram 
duramente perseguidos pelos mulçumanos, não 
chegando inclusive a conhecer um período de 
liberdade e florescimento cultural naquela região. 

02. em sua essência, os conflitos violentos das últimas 
décadas têm sua origem mais na intolerância 
religiosa e racial do que em questões de ordem 
política e sócioeconômica. 

04. até meados da segunda metade do século XX, a 
Palestina integrava, juntamente com os atuais 
Estados da Síria, Líbano e Jordânia, a região 
denominada Grande Síria. 

08. em 1917, o Ministro do Exterior britânico, James 
Balfour, endereçou ao milionário Lord Rothschild 
uma carta declarando o apoio de Sua Majestade ao 
estabelecimento de um Lar Nacional para o povo 
judeu na Palestina. Esse documento, conhecido 
como “Declaração Balfour”, abriu oficialmente as 
portas para a implantação de um Estado judeu na 
Palestina com o apoio da Grã-Bretanha. 
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16. em fins da década de 1930, grupos terroristas 
judeus de extrema-direita passaram a atacar, com 
o uso de bombas, populosos mercados árabes 
existentes nas principais cidades da Palestina. Ao 
serem reprimidos pelos ingleses, passaram também 
a atacar autoridades britânicas, chegando a matar 
vários policiais. 

 
54 - (UFMT/2004)     

Assinale a afirmativa que NÃO caracteriza o recente 
conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. 
a) O governo americano invadiu o Iraque 

argumentando que este possuía armamentos de 
destruição em massa, tais como armas químicas, 
biológicas e atômicas. 

b) Os Estados Unidos receberam apoio total do 
Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para deflagrar o conflito armado no 
Iraque. 

c) A política de segurança nacional americana 
argumentou a favor da guerra preventiva, aquela 
na qual se mata o adversário para evitar que mais 
cedo ou mais tarde ele ataque a supremacia dos 
países mais poderosos por meio de atentados 
terroristas. 

d) A economia norte-americana beneficia-se de forma 
positiva no período pós-guerra, uma vez que 
empresas americanas firmam contratos de 
construção de estradas, ferrovias e complexos de 
comunicação. 

e) Cogitou-se que os Estados Unidos buscaram, por 
meio do conflito armado, maior controle sobre os 
vastos campos petrolíferos do Iraque. 

 
55 - (UFSC/2004)      

A charge abaixo, publicada no jornal THE NEW YORK 
TIMES, satiriza a reação das forças armadas iraquianas à 
invasão do seu país em 2003. 
 

 
THE NEW YORK TIMES [s.d.] 

 
Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEI-RA(S) a 
respeito desse episódio. 
01. No início de 2003 os Estados Unidos da América, a 

Inglaterra e um grupo de países, autorizados pelo 
Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas, invadiram o Iraque. 

02. Os Estados Unidos justificaram a invasão ao Iraque 
alegando que o governo desse país mantinha 
estoques de armas de destruição em massa e tinha 
ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda. 

04. Não obstante terem encontrado reações, os 
Estados Unidos conseguiram tomar cidades 
iraquianas e desmantelar o governo de Saddam 
Hussein. 

08. Um número significativo de analistas esperava uma 
forte reação das forças armadas iraquia-nas à 
invasão norte-americana, em especial daquelas que 
defendiam a capital, a cidade de Bagdá. 

16. A intervenção norte-americana no Iraque recebeu, 
em quase todos os países, e em especial no Brasil, 
massivo apoio dos governantes e da opinião 
pública, em virtude das atitudes beligerantes e 
antidemocráticas do governo iraquiano. 

 
56 - (UPE/2004)     

Sobre a cultura islâmica, analise atentamente as 
afirmativas abaixo. 
I) A cultura islâmica afirmou-se pela sua religiosidade 

e pela falta de descobertas em outras áreas da 
produção cultural. 

II) A interação da cultura islâmica com a ocidental 
trouxe contribuições importantes e renovadoras. 

III) As conquistas territoriais dos árabes atingiram 
territórios do continente europeu. 

IV) As divisões internas do islamismo causaram 
disputas políticas que ainda permanecem na 
sociedade contemporânea. 

V) Não há semelhanças entre o islamismo e o 
cristianismo. 

Após a análise, conclui-se que 
a) todas as afirmativas acima estão corretas. 
b) apenas as afirmativas I e V estão incorretas. 
c) apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
d) apenas a alternativa V está incorreta. 
e) apenas a afirmativa III está incorreta. 

 
57 - (UNIMONTES MG/2005)     

Observe o mapa. 

 
Fonte: OLIC, Nelson Basic. Oriente Médio. São Paulo: 

Moderna, 1991, p. 9 (Coleção Polêmica) 
 
As afirmativas que melhor caracterizam a região acima, 
sob o ponto de vista da história contemporânea, são: 
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I– Região do mundo onde a atuação sistemática da 
ONU tem coibido eficientemente conflitos de natureza 

étnica, religiosa e econômica. 
II– A principal área mundial produtora de petróleo é 

considerada pela imprensa internacional “um barril 
de pólvora”. 

III– Uma área onde predominam climas áridos e semi-
áridos, relevo acidentado que favorece a ação de 
guerrilheiros e cujas populações, de forma geral, se 
opuseram à criação do Estado de Israel. 

IV– Uma área que, após 1950, teve um crescimento 
demográfico intenso e um acelerado processo de 
urbanização. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
a) I, II e III, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 

 
58 - (Mackenzie SP/2006)     

Paz por terra: esta é a palavra mágica. A chave para 
acabar com um conflito entre árabes e judeus que 
aparentemente é eterno. Os ____(1)____ deveriam 
abandonar os territórios ocupados durante a Guerra dos 
Seis Dias, e os ____(2)____ garantiriam, em conjunto 
com todo o mundo árabe, o reconhecimento 
____(3)____ , sua integridade territorial e sua política 
independente. 

Marcos Wilson, As perspectivas do mundo 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente e 
respectivamente as lacunas (1), (2) e (3). 
a) iraquianos ; kuwaitianos ; do Kuwait. 
b) iranianos ; iraquianos ; do Kuwait. 
c) israelenses ; jordanianos ; da Palestina. 
d) libaneses ; israelenses ; do Líbano. 
e) israelenses ; palestinos ; de Israel. 

 
59 - (UEG GO/2004)     

Com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, as 
tensões religiosas no interior da religião islâmica foram 
ampliadas. Os sunitas e os xiitas constituem a principal 
cisão religiosa entre os islâmicos.  
Sobre esse tema, considere as proposições abaixo:  
I. A designação xiita para a facção radical do 

islamismo originou-se na Idade Média, no tempo do 
califa Ali, primo e genro de Maomé. Achava-se que 
Ali e seus herdeiros tinham uma vocação especial 
para guiar o povo islâmico.  

II. Os sunitas são partidários de um chefe de Estado 
eleito pelos crentes e sustentam que o Sunna, livro 
dos ditos e atos de Maomé, é uma importante fonte 
de verdade para o islamismo.  

III. Os xiitas defendem um ideal absolutista de Estado, 
tendo como chefe religioso e político um 
descendente do Profeta, só admitindo o Corão 
como fonte de ensinamentos.  

IV. A mudança do filho de Ali, Husayn, em 680 para o 
Iraque, e seu assassinato reforçaram a aceitação da 
seita xiita no país. Até hoje, a maioria da população 
iraquiana é xiita e constituía forte oposição ao 
antigo regime de Saddam Hussein.  

 
Marque a alternativa CORRETA:  
a) Somente as proposições I e II são verdadeiras.  
b) Somente as proposições II e III são verdadeiras.  
c) Somente as proposições II e IV são verdadeiras.  
d) Somente a proposição IV é verdadeira.  
e) Todas as proposições são verdadeiras.  

 
60 - (UEG GO/2004)     

Os conflitos no Oriente Médio evidenciam que, apesar 
dos insistentes apelos de paz, a violência persiste e até 
mesmo tem se intensificado na última década.  
Acerca dos conflitos entre judeus e palestinos após a 
Segunda Guerra Mundial, julgue as proposições abaixo:  
I. No fim da Segunda Grande Guerra, as imagens dos 

campos de concentração do nazismo chocaram o 
mundo e se transformaram em um forte apelo de 
caráter humanitário, favorável à constituição de um 
Estado judaico na Palestina.  

II. O envolvimento da diplomacia estadunidense no 
conflito foi marcado, desde o princípio, por uma 
posição ambígua: os EUA apóiam, fortemente, 
Israel, mas cedem às pressões internacionais que 
buscam viabilizar a negociação de paz entre 
palestinos e israelenses.  

III. Os palestinos, consternados pela divulgação das 
atrocidades cometidas contra os judeus durante a 
Segunda Guerra Mundial, aceitaram a divisão de 
seu território, na década de 1960, exigindo que a 
Rússia fosse o mediador da implantação do Estado 
judaico.  

Marque a alternativa CORRETA:  
a) Somente a proposição I é verdadeira.  
b) Somente a proposição II é verdadeira.  
c) As proposições I e II são verdadeiras.  
d) As proposições I e III são verdadeiras.  
e) As proposições II e III são verdadeiras.  

 
61 - (UEM PR/2005)     

O conflito entre judeus e palestinos constitui uma das 
principais causas da crise política e militar que toma 
conta do Oriente Médio desde a década de 1940, 
quando foi criado o Estado de Israel. 
A respeito desse assunto, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01. O Estado Palestino não foi criado, ainda, devido a 

uma resolução da ONU (Organização das Nações 
Unidas), de 1919, que determina a entrega de todo 
o território da Palestina aos judeus e a transferência 
do povo palestino para o Egito. 

02. O Estado de Israel foi criado após a retirada do 
exército inglês da Palestina, na década de 1940. 

04. Com a criação do Estado de Israel no pósguerra, 
judeus de vários países emigraram para a Palestina 
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e passaram a ocupar e a colonizar muitas terras que 
antes pertenciam aos palestinos. Essa ocupação de 
terras é uma das causas do agravamento dos 
conflitos entre judeus e palestinos. 

08. O radicalismo (fundamentalismo) político e 
religioso de árabes e de judeus é um fator que 
dificulta a solução do conflito entre o Estado de 
Israel e os palestinos. 

16. Com a invasão e a ocupação do Iraque, na guerra 
atual, os Estados Unidos pretendem, entre outros 
objetivos, reservar uma parte do território 
iraquiano para criar o Estado Palestino e dar uma 
pátria aos dois milhões de palestinos que estão 
espalhados pelo mundo. 

32. A Autoridade Palestina é, atualmente, o órgão de 
governo responsável pela administração dos 
palestinos que vivem na região da Palestina. 

 
62 - (UNIRIO RJ/2005)      

"A questão islâmica é nos dias atuais um desafio 
complexo no âmbito das relações internacionais entre 
os estados e da convivência pacífica entre os povos. 
Suas raízes históricas são variadas e envolvem aspectos 
distintos, quase sempre antagônicos, o que agrava a 
dificuldade de sua resolução, também, no âmbito das 
propostas da ONU e de diversas ONGs". 

(Adaptação: O Globo, 2004). 
Tais dificuldades de resolução se relacionam, dentre 
outros aspectos, com: 
a) o fanatismo religioso comprometido com práticas 

terroristas e suicidas promovidas por seitas 
religiosas contrárias aos princípios de tolerância 
islâmicos, tais como os waabhistas. 

b) a implantação definitiva do Mapa da Paz que, 
embora legitimado pelos Estados Unidos e pela 
Rússia, dentre outros países, não reconheceu o 
direito à criação de um Estado palestino. 

c) o desenvolvimento e posse de um arsenal nuclear 
por países muçulmanos contrários à existência de 
Israel, destacadamente, o Irã e o Egito. 

d) o ressurgimento do nacionalismo laicizante árabe, 
fundamentado no pensamento socialista, o que 
ameaça o fornecimento regular de petróleo para o 
ocidente. 

e) a rápida difusão do islã no ocidente, cujos valores 
antagônicos ao cristianismo permitem-lhe competir 
pela liderança do mundo capitalista. 

 
63 - (PUC SP/2006)     

Do final dos anos 1970 até hoje, Irã e Iraque estiveram 
constantemente no noticiário internacional. Entre 
outros motivos, devido à: 
a) revolução no Irã, em 1978-1979, que acabou com a 

monarquia pró-Estados Unidos no país e instalou 
um regime islâmico xiita, controlado pelos aiatolás, 
que passaram a pregar a guerra santa contra seus 
opositores. 

b) Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1989, conflito típico 
da Guerra Fria, pois os dois países representavam, 

respectivamente, os interesses dos Estados Unidos 
e da União Soviética, em sua disputa pelo controle 
global. 

c) ocupação do Kuwait, país vizinho, por tropas do 
Iraque, em 1990, na disputa por campos 
petrolíferos, com a intenção explícita de aumentar 
a produção de petróleo iraquiana e diminuir seu 
preço no mercado internacional. 

d) Primeira Guerra do Golfo, em 1991, quando os 
Estados Unidos atacaram o Iraque a pedido dos 
governos iraniano e kuwaitiano, depuseram o 
regime islâmico e implantaram uma democracia 
representativa. 

e) Segunda Guerra do Golfo, em 2003, quando a 
Organização das Nações Unidas (ONU) convocou os 
Estados Unidos e a Inglaterra para que invadissem 
o Iraque e expropriassem suas áreas petrolíferas. 

 
64 - (PUC RJ/2006)     

Os conflitos entre o Estado de Israel e os países árabes 
no decorrer da segunda metade do século XX, entre 
outros desdobramentos, influenciaram na ampliação 
das fronteiras territoriais israelenses, frente ao que 
havia sido estabelecido, originalmente, em 1948. Sobre 
tais conflitos, podemos afirmar que: 
 
I. no momento da criação do Estado de Israel, houve 

enfrentamentos militares entre o novo país e a 
Liga Árabe; a intermediação da ONU estabeleceu o 
controle da Cisjordânia pelo Governo da Jordânia e 

o da faixa de Gaza pelo Egito. 
II. na Guerra de Suez (1956), desentendimentos 

entre o governo do Egito, que declarou a 
nacionalização do Canal de Suez, e o governo de 

Israel levaram esse último a controlar a península 
do Sinai, posteriormente desocupada em função 

de pressões soviéticas e norte-americanas. 
III. na Guerra dos Seis Dias (1967), envolvendo Israel 

contra os governos do Egito, da Jordânia e da Síria, 
o Estado de Israel ocupou a Península do Sinai, a 
faixa de Gaza, a Cisjordânia e as Colinas de Golã. 

IV. na Guerra do Yom Kippur (1973), o Estado de Israel, 
respondendo a ataques militares dos governos do 
Egito e da Síria, conseguiu manter o controle sobre 
as áreas ocupadas como resultado da Guerra dos 
Seis Dias. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
65 - (UDESC SC/2005)     

Um dos países árabes mais importantes do Oriente 
Médio, a Arábia Saudita é um país com amplas ligações 
e interesses com o Ocidente.  
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Sobre a história e a atualidade da Arábia Saudita, todas 
as alternativas estão corretas, exceto a: 
a) Politicamente é uma Monarquia Constitucional, 

onde o rei apenas representa o Estado, ficando o 
poder político nas mãos de um primeiro-ministro 
eleito democraticamente. 

b) Possui as maiores reservas de petróleo do planeta 
e é, também, o maior produtor do mundo. Apesar 
de fazer parte da OPEP (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo), tem amplas ligações 
com os países e companhias de petróleo ocidentais. 

c) Meca e Medina, duas das principais cidades 
sagradas do Islã estão em seu território. A 
peregrinação feita à primeira delas é um dos 
principais deveres de todo muçulmano. 

d) Foi no século VII da era cristã que iniciou com 
Maomé, a pregação e propagação da fé 
muçulmana, atingindo hoje muitos países e pessoas 
das mais variadas regiões do mundo. 

e) É considerado por EUA, Japão e Europa, um dos 
países mais importantes para a manutenção da 
estabilidade econômica do mundo em função do 
controle e utilização de suas imensas jazidas 
petrolíferas. 

 
66 - (PUC SP/2006)     

A cidade de Jerusalém, na Palestina, é considerada 
sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. Sua história 
conheceu vários movimentos históricos e religiosos, da 
Antigüidade aos dias atuais. Por Jerusalém passaram ou 
lá se fixaram os: 
a) hebreus, que viveram na região a que chamavam de 

Canaã até o século VI a.C., quando preferiram 
invadir as férteis terras egípcias e abandonaram 
voluntariamente a cidade. 

b) gregos, que ocuparam a Palestina durante o 
governo democrático de Clístenes sobre Atenas, no 
século V a.C, e criaram um pólo de difusão da 
cultura grega na cidade. 

c) romanos, que no século I ampliaram os limites de 
seu Império, levando-os até a Palestina, e 
expulsaram os judeus e os muçulmanos da cidade. 

d) egípcios, que estabeleceram na região, por volta do 
século V a.C, a capital de seu império unificado, 
proibindo a presença de cristãos e judeus na cidade. 

e) muçulmanos, que na expansão iniciada no século 
VII, que também se dirigiu ao Ocidente e chegou a 

conquistar parte da Península Ibérica, tomaram a 
cidade. 

 
67 - (UDESC SC/2005)     

A morte de Yasser Arafat, ocorrida em 2004, é mais um 
dos importantes acontecimentos relacionados ao longo 
conflito na região da Palestina. 
 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
a) O partido Likud, representante dos setores 

conservadores de Israel, foi responsável pelas 
principais propostas de paz para a região. 

b) O Estado de Israel foi estabelecido numa região do 
Oriente Médio ocupada pelo Irã, o qual, após a 
Revolução Islâmica, passou a reivindicar sua 
devolução. 

c) A criação do Estado de Israel em 1948, pela ONU, 
foi favorecida pelo contexto político internacional 
vigente após a Segunda Guerra Mundial. 

d) Yasser Arafat, fundador e principal dirigente da 
OLP, recebia apoio total dos Estados Unidos em sua 
luta pelo reconhecimento do Estado Palestino. 

e) O muro que Israel está construindo na Palestina é 
mais uma das iniciativas de paz para a região e tem 
a concordância de ambas as partes. 

 
68 - (UFRJ/2006)     

“Não posso morrer sem voltar a Haifa e ver a casa em 
que nasci”. Essa frase, dita com lágrimas nos olhos por 
Lamia - uma senhora idosa, que vive com sua filha e 
netos no campo de refugiados de Burj-el-Barajne, em 
Beirute - ao lhe perguntarmos sobre o maior desejo de 
sua vida, resume o drama palestino: todo um povo 
condenado ao desterro ou a viver sem identidade [...] 
vendo sua cultura, seu mundo, suas casas ancestrais 
serem confiscadas”. 

Fonte: BISSIO,Beatriz. “Nada será como antes”. 
In: Cadernos do Terceiro do Mundo, no 107, fev. 1988, 

p.12. 
 
O conflito entre palestinos e israelenses atravessou boa 
parte do século XX e chegou até o presente. Um dos 
episódios mais dramáticos dessa história foi a Guerra 
dos Seis Dias (1967). 
a) Identifique dois territórios palestinos ocupados por 
Israel durante a Guerra dos Seis Dias. 
b) Explique uma mudança ocorrida em 2005 no 

cenário geopolítico resultante da Guerra dos Seis 
Dias. 

 
69 - (UFRR/2006)     

Os israelenses, usando como pretexto o bloqueio no 
golfo de Ácaba e o aumento dos ataques terroristas dos 
palestinos contra Israel, atacaram o Egito, a Síria e a 
Jordânia no dia 5 de junho de 1967, conquistando toda 
a península do Sinai até o canal de Suez, a Cisjordânia e 
as colinas de Golan. Esta guerra ficou conhecida como: 
a) A Guerra do Ramadã. 
b) A Guerra de Balayim. 
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c) A Guerra dos sete dias. 
d) A Guerra do Yom Pannin. 
e) A Guerra dos Seis Dias. 

 
70 - (UFSC/2006)     

“O grande patriarca da Bíblia Hebraica é também o 
antepassado espiritual do Novo Testamento e o grande 
arquiteto sagrado do Alcorão. Abraão é o ancestral 
comum do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. É 
a chave do conflito árabe-israelense. É a peça central da 
batalha entre o Ocidente e os extremistas islâmicos. É o 
pai - e, em muitos casos, o suposto pai biológico - de 
doze milhões de judeus, dois bilhões de cristãos e um 
bilhão de muçulmanos em todo o mundo. É o primeiro 
monoteísta da história”. 
(FEILER, Bruce. Abraão. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 

p. 19.) 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) com base no 
texto e nos seus conhecimentos sobre os assuntos a que 
ele se refere. 
01. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são 

religiões monoteístas que nasceram na mesma 
região do mundo, o Oriente Médio. 

02. Embora os judeus e os cristãos encontrem na Bíblia 
muitas das suas crenças, o Alcorão é o livro sagrado 
comum ao judaísmo, ao cristianismo e ao 
islamismo. 

04. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo possuem 
elementos comuns em sua tradição. 

08. Podemos encontrar, entre as muitas causas do 
conflito árabe-israelense, elementos relacionados à 
religião, como, por exemplo, a disputa por 
Jerusalém, cidade sagrada para judeus, 
muçulmanos e cristãos.  

16. A História registra uma convivência pacífica e a 
tolerância entre judeus, muçulmanos e cristãos, até 
a criação do Estado de Israel no século XX. 

 
71 - (UNAERP SP/2006)     

No conflito político do Oriente Médio, Yasser Arafat 
desempenhou um papel de grande importância.  entre 
as opções abaixo, assinale aquela que o caracteriza 
corretamente: 
a) Ao longo de toda a sua atuação no cenário político 

do Oriente Médio, Arafat teve como meta a criação 
do Estado Árabe Palestino, buscando alcançá-la 
sempre por meios diplomáticos. 

b) Arafat nunca deixou de afirmar seu apoio 
incondicional ao grupo Hamas, nas suas ações 
contra o Estado de Israel. 

c) Teve como ponto alto de sua diplomacia a aceitação 
do governo de George W. Bush como mediador dos 
conflitos entre palestinos e israelenses. 

d) Os maiores avanços diplomáticos para a criação do 
Estado Árabe Palestino vieram com a sua assinatura 
no acordo de Oslo. 

e) A sua maior conquista diplomática foi a sua 
aproximação com o governo de Ariel Sharon, que 

culminou com a desocupação israelense da Faixa de 
Gaza. 

 
72 - (UFBA/2006)     

Confrontando a Diáspora hebraica com a Diáspora 
palestina, identifique e explique dois pontos comuns 
contidos no desenvolvimento desses dois fatos 
históricos. 

 
73 - (UFPEL RS/2006)     

“ [...] favoráveis à instalação do Estado judeu na 
Palestina apoiavam-se em vários argumentos. Um deles 
era bíblico: eles achavam que sua missão sagrada era 
reconquistar Jerusalém. O outro era fortemente 
marcado por uma visão imperialista do mundo: dizia 
que a Palestina era ‘uma terra sem povo’ que deveria 
ser entregue a ‘um povo sem terra’. 
[...] grandes banqueiros judeus, como os Rothschild, 
começaram a comprar terras na Palestina, estimulando 
a migração judaica para a região, ao mesmo tempo em 
que intensificaram a propaganda em defesa de sua 
causa.” 

ARBEX JÚNIOR, José. Guerra Fria: terror de Estado, política 
e 

cultura. São Paulo: Moderna, 1997. 
 

O texto refere-se às propostas ideológicas e práticas dos 
a) sionistas. 
b) hebreus agnósticos. 
c) israelenses fascistas. 
d) radicais palestinos. 
e) nacionalistas islâmicos. 

 
74 - (UFRRJ/2006)     

Leia o texto a seguir. 
“A peregrinação do Sumo Pontífice pelas terras bíblicas 
foi um marco neste final de século, não somente pela 
importância histórico-religiosa da região, mas também 
pelo fato da última visita de um papa ter ocorrido há 
mais de 35 anos atrás, quando em 1964 Paulo VI esteve 
em Jerusalém. Naquela ocasião o Oriente Médio vivia 
num contexto um pouco diferente, já que ainda não 
haviam ocorrido as guerras árabe-israelenses de 1967 e 
1973, responsáveis por uma série de alterações na 
geopolítica da região com a anexação de territórios 
árabes por Israel, o que agravou a condição de vida dos 
palestinos, acentuando o êxodo a que foram 
submetidos pelo expansionismo de Israel, desde a 

guerra árabeisraelense de 1948, quando foi 
consolidado o Estado judeu.” 

(Fragmento de “O Papa na terra santa”. Extraído de 
www.historianet.com.br/) 

 
Responda às seguintes questões sobre os conflitos entre 
Árabes e Israelenses. 
a) Relacione a Guerra do Yom Kippur, outubro de 

1973, e a Crise do Petróleo, que abalou grande 
parte do mundo naquele momento. 
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b) O texto acima faz referência a um problema que 
gerou uma das demandas mais importantes dos 
movimentos pela libertação da Palestina em 
relação às áreas ocupadas por Israel. Identifique 
esse problema e mencione a demanda dos 
palestinos a esse respeito. 

 
75 - (UFSCAR SP/2006)     

Há dois tipos de terrorismo. Um, de longa tradição 
histórica, é político. Usa o terrorismo para 
propagandear sua causa e inculcar o medo na população 
civil inimiga. Normalmente é utilizado por movimentos 
de libertação nacional. A associação desse terrorismo 
com o islamismo é errônea. (...) O outro tipo de 
terrorismo, mais recente, é civilizacional. Seu objetivo 
não é chamar atenção para algum conflito. Quanto 
muito, usam-no como desculpa. (...) este se sente 
perpetuamente vitimado. (...) Sua mensagem é: 
ninguém está seguro. 

(Gustavo Ioschpe. Folha de S.Paulo, 07.08.2005.) 
 

A partir das duas definições apresentadas pelo autor do 
texto, é exemplo de grupo terrorista do segundo tipo: 
a) OLP – Organização para a Libertação da Palestina. 
b) AL-QAEDA – grupo extremista islâmico. 
c) IRA – Exército Republicano Irlandês. 
d) HAMAS – grupo que luta pelo Estado palestino 

islâmico. 
e) ETA – grupo separatista basco. 

 
76 - (UERJ/2006)     

 
(Jornal Mundo - Geografia e Política Internacional, maio de 

2004) 
 

A imagem acima focaliza manifestantes palestinos 
protestando contra o assassinato do xeque Ahmed 
Yassin, destacado líder palestino. 
Um fator preponderante que deu origem às tensões e 
lutas entre palestinos e israelenses é apresentado na 
seguinte alternativa: 
a) diáspora palestina ocorrida a partir de 1945, 

acarretando a migração de palestinos para os 
kibutzin israelenses 

b) movimento sionista surgido a partir de 1917, 
definindo a Palestina como o “lar nacional” de 
judeus e palestinos 

c) fundação da Organização para a Libertação da 
Palestina na década de 1950, iniciando o processo 
de luta liderado por Yasser Arafat 

d) partilha da Palestina aprovada pela Organização 
das Nações Unidas na década de 1940, provocando 
rejeição pelos países árabes 

 
77 - (UEM PR/2006)     

A respeito dos conflitos do Oriente Médio, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconheceu, no final da década de 1940, o Estado 
de Israel, propiciando ao povo judeu o direito a uma 
nação soberana e independente. 

b) A chamada Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967, 
possibilitou a ocupação israelense de uma vasta 
área de terra, incluindo a Faixa de Gaza e as Colinas 
de Golã. 

c) Mesmo com toda pressão internacional contra 
Israel, Ariel Sharon mantém sua política de 
ocupação, permitindo que milhares de famílias de 
colonos judeus façam novos assentamentos na 
Faixa de Gaza. 

d) O conflito entre israelenses e palestinos, que já 
ceifou milhares de vidas, é marcado 
freqüentemente por atentados realizados por 
terroristas suicidas, conhecidos como 
homensbomba. 

e) Jerusalém é tida como cidade sagrada por cristãos, 
judeus e muçulmanos. Por causa disso, constitui-se 
também em uma fonte de tensão daquela região. 

 
78 - (UEM PR/2006)     

"Em 11 de setembro de 2001, no atentado realizado em 
Nova York e Washington, em que as torres do World 
Trade Center e o Pentágono foram atingidos por aviões 
seqüestrados por terroristas, Osama Bin Laden foi 
acusado pelas autoridades norte-americanas de ser o 
articulador da ação que ocasionou milhares de mortos 
nos EUA." 

(VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: Scipione, 
2002. p.450). 

 
Qual o nome do grupo terrorista liderado por Osama Bin 
Laden? 
Qual a orientação religiosa desse grupo terrorista? 
Quais guerras tiveram início, envolvendo os EUA, após 
os atentados de 11 de setembro de 2001? 

 
79 - (UEPB/2006)     

Observe, na gravura abaixo, a expansão crescente do 
Estado de Israel. 
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Sobre o contexto abordado, marque com V as 
alternativas verdadeiras e com F as falsas: 
(  ) A criação do Estado de Israel é fruto do interesse dos 
EUA e da URSS, no embate da Guerra fria, em afastar do 
Oriente médio o colonialismo inglês e francês. 
(  ) Somente o genocídio provocado pelos nazistas foi 
capaz de permitir a abertura política para a criação do 
Estado de Israel pelo Sionismo. 
(  ) A Liga Árabe – união do Egito, Iraque, Síria, Líbano e 
Jordânia – propunha a libertação da Palestina, e suas 
ações foram decisivas para a deflagração da Guerra de 
Independência Israelense, em 1948. 
(  ) O pan-arabismo, liderado por Nasser, teve apoio da 
URSS, ante a crescente interferência da ONU e dos EUA 
em defesa de Israel. 
(  ) A continuidade dos conflitos na região expõe as 
dificuldades criadas pela política internacional: de um 
lado Israel, com extenso poderio bélico bancado pelos 
americanos, mas acuado diante da população palestina 
empobrecida e expurgada de seus lares, mas com 
táticas terroristas letais, de outro. 
A alternativa correta é 
a) FFVVF  
b) VFVVV  
c) FVVVV 
d) FVFVV 
e) VVFVF 

 
80 - (UFCG PB/2006)     

“A hostilidade para com os Bizantinos não ia, para os 
cristãos medievais que estavam em contacto com eles, 
sem uma crise de consciência. Perante os muçulmanos, 
porém, não parecia haver problemas. O muçulmano era 
o infiel, o inimigo de eleição com quem se não podia 
pactuar.” 

LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1995, v. I, p. 183. 

 
Considerando as idéias abordadas no texto, é 
INCORRETO afirmar que 
a) o intercâmbio cultural e econômico entre cristãos e 

muçulmanos permaneceu, apesar das tensões 
religiosas. 

b) o soberano bizantino era considerado legítimo 
representante de Deus na terra, idéia que o 
aproximava da condição de sacerdote.  

c) a expansão muçulmana fortaleceu a intolerância 
sobre cristãos e judeus nos territórios 
conquistados. 

d) Maomé foi representado como espantalho e 
anticristo no medievo, o que contribuiu, em parte, 
para a ocorrência de guerras entre cristãos e 
muçulmanos. 

e) a IV Cruzada, ocorrida em 1203, teve como objetivo 
a tomada de Constantinopla, justificada pela 
compreensão de que os bizantinos foram 
responsáveis pelo cisma cristão.  

 
81 - (UFPI/2006)     

Sobre os conflitos entre árabes e israelenses pelo 
controle da palestina, podemos afirmar: 

 
I. A criação do Estado de Israel deu-se, após a 

Segunda Guerra Mundial, em território da 
Palestina. 

II. O Estado de Israel não foi reconhecido pela Liga 
Árabe, provocando choques entre os Judeus e a 
população árabe-palestina. 

III. O conflito entre Árabes e Judeus agravou-se com a 
criação da OLP (Organização para a Libertação da 
Palestina). 

IV. Os acordos de paz, assinados em 1993 por Yitzhak 
Rabin e Yasser Arrafat, foram importantes para pôr 
fim aos conflitos entre israelenses e Egípcios. 

Dentre as alternativas acima, podemos dizer que são 
corretas: 
a) as afirmações I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
c) Todas as afirmações estão corretas. 
d) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

 
82 - (UFPI/2006)     

O mundo, na contemporaneidade, passa por uma fase 
de tensões políticas e de ameaças de violência 
constantes. Diferentemente de períodos anteriores, a 
ameaça não parte de uma nação específica, não tem 
fronteiras definidas, não ataca a um país especifico. 
Sobre essa configuração e sobre a eclosão dos recentes 
movimentos terroristas, podemos afirmar: 
a) Que tem como único alvo o povo Judeu. 
b) Que procura atingir única e exclusivamente os 

símbolos do sistema capitalista, dando 
continuidade às disputas entre capitalistas e 
socialistas, no mundo contemporâneo. 

c) Que se caracteriza pela ocorrência de movimentos 
terroristas, os quais atuam em diferentes partes do 
mundo, tendo como alvos preferenciais americanos 
e judeus. 

d) Caracteriza-se, única e exclusivamente, como uma 
nova forma de luta pela criação do Estado 
Palestino. 

e) Procura atingir alvos ligados aos povos que 
professam a fé Islâmica. 

 
83 - (UFAL/2006)     

Arábia é uma região na qual o sol é tórrido de rachar o 
chão, como no Nordeste brasileiro. Apesar das 
condições geográficas adversas, os árabes 
desenvolveram, no século VII do calendário cristão, uma 
intensa atividade comercial, inclusive transportando 
mercadorias em caravanas que atravessavam os 
desertos. Nesse contexto histórico, os árabes criaram e 
passaram a divulgar o islamismo que, dentre outros 
aspectos, 
a) defendia a separação do poder político e espiritual, 

com a argumentação de que a fé deve estar 
dissociada da razão. 
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b) condenava os cristãos por acreditarem na idéia de 
um Deus único, inspirados nos fundamentos do 
politeísmo judaico. 

c) condenava a adoração de ídolos e imagens e 
afirmava a existência de um Deus único, inspirados 
na fé cristã e judaica. 

d) defendia a unidade das Igrejas cristã e judaica como 
forma de consagrar a paz e o respeito entre os 
povos de diferentes religiões. 

e) condenava as práticas religiosas dos profetas 
hebreus que eram hostilizados por serem 
seguidores de Jesus Cristo. 

 
84 - (UFPR/2005)     

Norberto Bobbio define terrorismo da seguinte 
maneira: “O terrorismo, que não pode consistir em um 
ou mais atos isolados, é a estratégia escolhida por um 
grupo ideologicamente homogêneo, que desenvolve 
sua luta clandestinamente entre o povo para convencê-
lo a recorrer a ações demonstrativas que têm, em 
primeiro lugar, o papel de ‘vingar’ as vítimas do terror 
exercido pela autoridade e, em segundo lugar, 
aterrorizar esta última.” 

 (BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política, 1996. p. 
1242.) 

 
Com base nessa definição, leia o seguinte comentário: 
“As fotos de tortura na prisão de Bagdá ilustram, de 
forma dramática, o que vem se tornando claro para 
quem guarda na memória a América Latina dos anos 60 
e 70: quanto mais os governos americano e britânico 
aplicam suas diretrizes anti-terroristas, mais parecidas 
elas ficam com a velha Doutrina da Segurança Nacional 
(...). Subversão comunista era o pretexto daquela época 
para adotar medidas arbitrárias em defesa da segurança 
nacional; agora, o inimigo é o terrorismo.” 
(BOCCANERA, Sílio, Primeira Leitura, jun. 2004, n. 28, p. 
67.) 

 
Com base nessas citações sobre o terrorismo e nos 
conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar: 
a) O terrorismo lança mão de estratégias políticas 

incompatíveis com a paz e a democracia, por 
desrespeitar as leis e os princípios fundamentais 
dos direitos humanos. 

b) O terrorismo praticado por ativistas muçulmanos 
não condiz com a definição de Norberto Bobbio 
porque mantém-se fiel à autoridade dos 
governantes dos Estados árabes. 

c) O ataque ao Iraque, realizado pelos Estados Unidos, 
Inglaterra e Alemanha, é conseqüência do conflito 
entre palestinos e o Estado de Israel. 

d) O terrorismo é um movimento político da 
atualidade que defende o retorno do socialismo 
soviético. 

e) Os acontecimentos mencionados por Sílio 
Boccanera são resultantes da globalização, a qual 
aprofundou desigualdades sociais e levou ao 
surgimento de novos movimentos de esquerda, 

como IRA (Exército Republicano Irlandês) e Al Qaida 
(movimento internacional liderado por Osama bin 
Laden). 

 
85 - (UNESP SP/2006)     

A crise se iniciou em julho de 1956 (...) temerosos do 
nacionalismo pan-árabe defendido por Nasser. França e 
Grã-Bretanha decidiram fazer uma intervenção militar 
punitiva na região, contando para tanto com a ajuda de 
Israel. Assim, em outubro de 1956, Israel invadiu o Sinai, 
península pertencente ao Egito, e em novembro tropas 
britânicas e francesas ocuparam a região (...) Contudo, a 
manobra, que possuía clara motivação colonialista, 
repercutiu muito mal junto à opinião pública mundial, 
particularmente junto aos EUA. 

(Alexandra de Mello e Silva. www.cpdoc.fgv.br, acessado 
em 18.05.2006.) 

 
O fragmento faz referência 
a) ao início da Guerra do Yom Kippur. 
b) ao início da Guerra dos Seis Dias. 
c) à revolução islâmica do Egito. 
d) à estatização do petróleo egípcio. 
e) ao processo de nacionalização do canal de Suez. 

 
86 - (ESCS DF/2007)     

“Foi a derrubada do Xá do Irã em 1979, de longe a maior 
de todas as revoluções da década de 1970, e  que 
entrará na história como uma das grandes revoluções 
sociais do século XX”. 
(Eric J. Hobsbawn. Era dos Extremos: o breve século XX: 

1914-1991,p. 440). 
 

A opção a seguir que melhor explicita a originalidade da 
revolução iraniana no século XX é: 
a) inspirou-se nos ideários do iluminismo francês;  
b) criou um Estado teocrático como base para a 

organização da sociedade civil; 
c) foi o primeiro movimento revolucionário no Golfo 

Pérsico de inspiração nasserista; 
d) foi um movimento de inspiração terceiro mundista 

que propunha a construção de um estado socialista; 
e) destacou-se por construir um estado laico. 

 
87 - (Mackenzie SP/2007)     

Foi nesse terreno de cerca de 3,5 milhões de km2 e 
predominantemente desértico que, na primeira quadra 
do século VII, se constituiu (...) a religião (...), a qual, num 
espaço de tempo relativamente exíguo, o empolgaria 
por inteiro, e foi também a partir dele que, na quadra 
seguinte, os conversos saíram para fazer a sua entrada 
decisiva no palco da história universal, construindo um 
dos mais poderosos impérios da face da Terra e 
ampliando de maneira considerável o número de 
adeptos da nova fé. 

Adaptado de Mamede M. Jarouche, Revista Entre Livros, nº 
3 

 
O texto acima faz menção a uma religião 
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a) que abriga a crença na existência de vários deuses, 
todos eles personificações dos astros (sobretudo o 
Sol) e de fenômenos da natureza (como o raio e o 
trovão). 

b) cuja denominação ( Islã) indica um de seus mais 
importantes princípios, ou seja, a submissão do fiel 
à vontade de Alá, “único Deus”. 

c) que possui entre seus dogmas a absoluta 
intolerância em relação a povos de religiões 
diversas, ineptos para a conversão e para os quais 
resta, apenas, o extermínio pela guerra. 

d) cujos fiéis devem praticar a antropofagia ritual, 
considerada fonte de virilidade e bravura guerreira. 

e) que suprimiu completamente a crença em profetas 
(“os anunciadores da vontade de Deus”) e em anjos 
(“os protetores dos homens”). 

 
88 - (UFTM MG/2007)     

Os árabes iniciaram sua expansão territorial no século 
VII e, em menos de um século, formaram um império 
que abrangia a Pérsia, a Síria, a Palestina, o Norte da 
África e parte da Península Ibérica. Alguns dos fatores 
responsáveis por essa rápida expansão foram 
a) a recompensa do paraíso e a precariedade da 

defesa militar do Império Romano do Ocidente. 
b) a atração por terras e saques e a divisão da 

comunidade muçulmana em xiitas e sunitas. 
c) a vitória sobre os cruzados e o conseqüente 

controle das rotas comerciais no Mediterrâneo. 
d) a unidade política garantida pelo Islamismo e o 

dever de espalhar a crença em Alá. 
e) os interesses comerciais e a desorganização dos 

Impérios Bizantino e Persa devido aos ataques 
vikings. 

 
89 - (UNIFESP SP/2007)     

As diferenças sutis, mas cruciais, entre Hamas, Hizbollah 
e Al Qaeda são ignoradas quando se designa o 
terrorismo como o inimigo. Israel é vista como a base 
avançada da civilização ocidental em luta contra a 
ameaça existencial lançada pelo islã radical. (Lorde 
Wallace de Saltaire, em discurso na Câmara dos Lordes 
em julho de 2006.) 
Do texto depreende-se que o autor está, com relação ao 
Estado de Israel e ao terrorismo, 
a) apoiando a política independente do governo de 

Tony Blair. 
b) elogiando a política intervencionista proposta pela 

ONU. 
c) defendendo a política intransigente da 

Comunidade Européia. 
d) alertando para a política cada vez mais beligerante 

por parte do Irã. 
e) criticando a política fundamentalista do presidente 

Bush. 
 
90 - (UEG GO/2007)    

O mundo islâmico, cotidianamente presente nos 
noticiários internacionais, possui um rico passado que 

remonta à Idade Média. Acerca da trajetória dessa 
civilização naquele período, julgue a validade das 
sentenças a seguir. 

 
I. Em virtude das divergências religiosas e culturais 

entre muçulmanos e cristãos, poucas foram as 
influências da civilização islâmica sobre o mundo 
Ocidental até o final do século XV. 

II. Originalmente nômades, os povos árabes possuíam 
uma forte tendência para a atividade comercial, 
altamente lucrativa em virtude de, até o século XV, 
o Oriente Médio ser a única rota comercial ligando 
a Europa às Índias. 

III. A religião islâmica, tendo como figura central o 
profeta Maomé, fundiu elementos judaicos e 
cristãos em uma mesma fé, espalhando-se 
rapidamente por todo o Oriente Médio e pelo 
Norte da África, a partir do século VII. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As sentenças I e II são verdadeiras. 
b) As sentenças I e III são verdadeiras. 
c) As sentenças II e III são verdadeiras. 
d) Todas as sentenças são verdadeiras. 

 
91 - (UEL PR/2007)    

Israel, em 1967, ao defender-se dos países inimigos na 
“Guerra dos Seis Dias”, ocupou importantes áreas 
estratégicas e, desde então, estas terras não mais foram 
devolvidas. 
Sobre os constantes conflitos na região do Oriente 
Médio, pode-se afirmar: 

 
I. Yasser Arafat, Líder da OLP, Yitzhak Rabin, Primeiro 

Ministro de Israel, realizaram em 1993 um acordo 
de paz incentivados por Bill Clinton, presidente dos 
EUA. Alguns Judeus discordaram desta 
aproximação e um deles assassinou Rabin em 1995. 

II. Os países que têm suas terras ocupadas por Israel 
são Síria, Turquia, Jordânia e Líbano. No caso do 
Líbano, as terras ocupadas são um importante 
manancial aqüífero, denominado de Colinas de 
Golã, provedor de águas para a região do deserto. 

III. A guerra na região, além de ser um fato 
sóciopolítico, é também expressão de um conflito 
religioso de três religiões monoteístas, abraâmicas: 
o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. No Irã, 
muçulmanos depuseram o Xá Reza Pahlevi por 
intermédio da “Revolução Islâmica”. 

IV. Na região chamada “Berço da Civilização”, edificou-
se o Império da Babilônia, famoso pelos seus 
“Jardins Suspensos”. Atualmente esta região 
encontra-se dominada por um país Ocidental que 
apoiou militarmente Saddam Hussein em sua 
guerra contra Khomeini. 

 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas 
é: 
a) I e II. 



 

 
22 

www.historiaemfoco.com.br 

Oriente Médio e Islâmismo 

22 

b) II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
92 - (UEPB/2007)    

“Há um mês, o apoio à ofensiva de Israel contra o 
Hezbollah – que tinha cruzado a fronteira, matando três 
soldados israelitas e seqüestrado dois – era amplo e 
incluía até alguns países árabes. O número crescente de 
civis libaneses mortos pelos ataques aéreos acirra a 
intolerância mundial em relação à reação militar de 
Israel”  

(VEJA, 9 de agosto de 2006). 
 

O texto acima referencia 
a) uma forma trágica de se chamar atenção, por parte 

de Israel, para que sejam resolvidas todas as 
questões da Palestina. 

b) os ataques de milícias a Beirute, na tentativa de 
resgatar os soldados israelenses. 

c) os ataques aéreos das tropas israelenses aos 
territórios do Líbano, na tentativa desastrada de 
extinguir, ao menos, o arsenal do Hezbollah. 

d) a ofensiva de Israel contra a resistência iraquiana, 
que insiste em não aceitar o caminho democrático 
imposto pelos EUA. 

e) parte da prática norte-americana de invasão do 
Oriente Médio. 

 
93 - (UFMS/2007)    

Em fevereiro de 2006, uma explosão destruiu a 
Mesquita Dourada, em Samarra, templo reverenciado 
pela população xiita. Embora não tenha causado mortes 
no momento, o atentado serviu para acirrar conflitos 
entre as comunidades locais. Nas semanas seguintes, 
bombas e chacinas mataram centenas de pessoas, tanto 
entre a maioria xiita quanto entre sunitas, as duas 
vertentes do islamismo presentes nesse país que, 
ocupado desde março de 2003 pelas forças da coalizão 
formada pelos Estados Unidos e Reino Unido, vive 
situação próxima à de uma guerra civil. Assinale a 
alternativa que corresponde ao país do qual trata o 
texto. 
a) Afeganistão. 
b) Palestina. 
c) Líbano. 
d) Irã. 
e) Iraque. 

 
94 - (UFRN/2007)    

No final da década de 1970, o xá Reza Pahlevi, ditador 
pró-Ocidente, foi destituído do poder pela Revolução do 
Irã, levando às ruas uma multidão que agiu com 
violência. Imediatamente após a Revolução, assumiu o 
poder no país 
a) uma liderança religiosa e política xiita, que prendeu 

os seus opositores, censurou os meios de 

comunicação e proibiu manifestações da cultura 
ocidental. 

b) uma facção religiosa fundamentalista, que, 
inspirada na revolução socialista russa, nacionalizou 
as companhias de petróleo e defendeu a 
ocidentalização da cultura nacional. 

c) um partido nacionalista sunita, que estreitou as 
ligações com o mundo oriental e contou com o 
apoio de países árabes interessados no petróleo da 
região. 

d) um grupo de califas pan-islâmicos, que expulsou os 
ocidentais do país e lançou uma fatwa (decreto 
religioso) determinando que os muçulmanos 
deveriam matar os norte-americanos e seus 
aliados. 

 
95 - (UFRN/2007)    

A criação do Estado de Israel em 1948 aumentou a 
tensão na região da Palestina, ocasionando a Primeira 
Guerra Árabe-Israelense. Esse conflito provocou a fuga 
ou expulsão de grande parte da população desse 
território e desencadeou a questão palestina. Diversos 
grupos de resistência palestina criaram, em 1964, a OLP 
(Organização para a Libertação da Palestina). 
Esse organismo político-militar se caracterizou como 
a) sionista e socialista, tendo por meta arrecadar 

recursos financeiros e conquistar aliados políticos 
entre os países comunistas para a causa palestina. 

b) anti-sionista e antiimperialista, tendo o objetivo de 
criar um Estado democrático e laico abrangendo 
toda a Palestina. 

c) religioso e segregacionista, almejando retirar da 
região da Palestina todos os povos não-
muçulmanos, sobretudo judeus e cristãos. 

d) nazista e fascista, objetivando a construção de uma 
nação Palestina e o extermínio dos judeus, tidos 
como inferiores. 

 
96 - (EFOA MG/2007)    

Entre os séculos VI e VII da Era Cristã, o mundo árabe foi 
marcado pela divulgação das idéias do profeta Maomé, 
que influenciariam a vida e os costumes dos árabes a 
partir do advento de uma nova religião, o Islamismo, 
reunindo elementos judaicos e cristãos e pregando a 
existência de um deus único, Alá. 
Sobre as causas para o rápido processo de expansão 
muçulmana, é CORRETO afirmar que: 
a) o auxílio dado pelo Papado aos membros do 

califado, responsáveis pela divulgação do 
Islamismo, diminuiu a influência do Catolicismo 
ortodoxo e do Judaísmo no Oriente Próximo. 

b) a aceitação pela Igreja Ortodoxa das idéias 
pregadas por Maomé e seus seguidores provocou 
uma disputa entre iconoclastas e iconólatras, 
contribuindo para o fortalecimento do Islã na 
região de Bizâncio. 

c) a tradução do livro sagrado do Islamismo – o Corão 
– para as línguas ocidentais permitiu a divulgação 
dos preceitos de  Maomé na Península Ibérica, que 
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foi controlada pelos árabes entre os séculos VIII e 
XV. 

d) o acordo político e religioso entre xiitas, sunitas e 
sufitas após a morte de Maomé permitiu a 
superação das disputas internas do Islamismo e a 
instauração de um Estado Teocrático na Península 
Arábica. 

e) a política de expansão árabe, motivada pelo 
crescimento populacional e escassez de terras 
férteis na Península Arábica, baseou-se na guerra 
santa e na tolerância religiosa para com os povos 
conquistados. 

 
97 - (UNIFOR CE/2007)    

Os ataques às torres do World Trade Center e ao 
Pentágono, em 2001, nos Estados Unidos, provocaram 
conseqüências também dramáticas em países onde 
atuam organizações inspiradas no fundamentalismo 
islâmico. Um exemplo dessas conseqüências pode ser 
constatado no fato de os Estados Unidos terem 
a) iniciado uma guerra contra o Iraque, visando 

capturar os suspeitos dos ataques que eram 
protegidos pelo presidente iraquiano, considerado 
um xiita islâmico. 

b) ocupado militarmente o Irã, dando início à Guerra 
do Golfo, sob o pretexto de procurar os líderes 
islâmicos xiitas por terem promovido e financiado 
os ataques. 

c) invadido os países islâmicos e deposto seus 
presidentes, para protestar contra a violência 
praticada por terroristas treinados e armados por 
esses governantes. 

d) dirigido uma operação de guerra no Afeganistão, 
com o objetivo de destruir a milícia islâmica Taliban 
que supostamente estaria protegendo os culpados 
pelos ataques. 

e) decretado um bloqueio econômico contra os países 
islâmicos do Oriente Médio e da Ásia Menor, com a 
finalidade de protestar contra os responsáveis 
pelos ataques. 

 
98 - (ESPM/2007)    

Quando vos dispuserdes à oração, purificai ante o rosto, 
as mãos até os cotovelos, a face até as orelhas, e os pés 
até os tornozelos. O asseio é a chave da oração. 
Socorrei vossos filhos, vossos parentes, os órfãos, os 
pobres, os peregrinos; o bem que fizerdes será 
conhecido do Onipotente. Dai esmola de dia, à noite, em 
público ou em segredo; sereis recompensados pelas 
mãos do Eterno e ficareis isentos dos terrores e 
tormentos. Aquele que dá por ostentação é semelhante 
a um rochedo coberto de pó; vem a chuva e não lhe 
resta senão sua dureza. 
No mês de Ramadã, comer e beber só vos é permitido 
até o momento em que a claridade vos deixar distinguir 
um fio branco de um fio preto: jejuai então do começo 
do dia até a noite e passai o dia em oração. 
(Leonel Itaussu e Luís César. História Antiga e Medieval) 

 

Quanto ao trecho apresentado no enunciado devemos 
relaciona-lo com: 
a) O Alcorão e algumas das obrigações dos 

muçulmanos. 
b) O Suna e algumas das obrigações dos muçulmanos. 
c) O Talmud e algumas das obrigações dos 

muçulmanos. 
d) O Tora e algumas das obrigações dos muçulmanos. 
e) O Zend-Avesta e algumas das obrigações dos 

muçulmanos. 
 
99 - (UEPG PR/2008)    

Sobre a cultura islâmica, assinale o que for correto.  
01. Maomé, o último profeta, impôs o monoteísmo aos 

beduínos da Península Arábica.  
02. Apesar da longa permanência muçulmana em 

Portugal e Espanha, os traços dessa cultura 
desapareceram na Península Ibérica.  

04. Os ensinamentos do livro sagrado Alcorão são 
baseados no judaísmo e no cristianismo.  

08. Na Idade Média, a expansão do Islã nas 
proximidades do mundo ocidental se processou de 
maneira pacífica, pois o cristianismo medieval foi 
tolerante com esta e com outras crenças.  

 
100 - (UFJF MG/2007)    

Para muitos analistas, a relação mais odiosa do mundo 
árabe-islâmico com os Estados Unidos originou-se bem 
menos na criação do Estado de Israel, e bem mais na 
Guerra dos Seis Dias em 1967, quando Israel ocupou os 
territórios palestinos da Cisjordânia, Faixa de Gaza e 
Jerusalém Oriental (a região mais delicada sob o aspecto 
histórico-religioso tanto para muçulmanos, como para 
judeus e cristãos), além das colinas de Golã da Síria e da 
península do Sinai do Egito.  
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a) Em que contexto foi criado o Estado de Israel?  
b) Com base em seus conhecimentos e nos mapas, 

indique a principal característica da política externa 
israelense e sua relação com os recentes conflitos 
árabe-israelenses.  

 
101 - (UFMS/2007)    

Sobre o islamismo e a expansão da civilização árabe 
durante a Alta Idade Média, assinale a(s) 
proposição(ões) correta(s). 
01. Os mouros, ou árabes da África do Norte, invadiram 

a Península Ibérica por volta de 710, ali 
permanecendo até o final da Guerra de 
Reconquista, em 1492, quando foram 
definitivamente expulsos pelos cristãos. 

02. A expansão do islamismo contribuiu decisivamente 
para o processo de ruralização da Europa, uma vez 
que os árabes conquistaram Constantinopla em 
1453, fechando o Mar Mediterrâneo, até então a 
principal via de comércio. 

04. O Islão, ou seja, a submissão a Alá, foi fundado pelo 
profeta Maomé por volta de 610 d.C., e a fuga do 
profeta de Meca para Medina, em 622 d.C, pode ser 
considerada o marco inicial da era muçulmana. 

08. Baseados na Hégira, termo que designa o ideal de 
"Guerra Santa", segundo o qual o fiel muçulmano 
deve, se necessário, sacrificar a própria vida no 
combate ao infiel e em defesa da religião, os árabes 
se expandiram durante a Alta Idade Média, 
ultrapassando o limite dos Pirineus, conquistando o 
Império Merovíngeo, atual França. 

16. A expansão do islamismo teve fim com a derrota 
dos árabes na Batalha de Poitiers, em 732 d.C., que 
impediu os muçulmanos de adentrarem a Europa 
além da Península Ibérica. 

 
102 - (UFPEL RS/2007)    
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“[...] o Estado israelense anexou a Península do Sinai e a 
Faixa de Gaza (então pertencentes ao Egito), a 
Cisjordânia (da Jordânia) e as Colinas de Golam (da 
Síria).  
A guerra foi particularmente trágica para os palestinos. 
Novos contingentes de dezenas de milhares 
engrossaram a diáspora.” 
ARBEX JR., José. Guerra Fria: terror de Estado, política e 

cultura. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 1997. [adapt.}. 
 

Os textos referem-se à 
a) ocupação israelense sobre o sul do Líbano (2006), 

antiga Fenícia, aprofundando a Diáspora hebraica 
como forma de contenção à ação do Hezbollah. 

b) Guerra dos Seis Dias (1967), quando, com o apoio 
dos Estados Unidos, Israel expandiu seu território, 
promovendo um continuado conflito. 

c) Guerra do Yom Kippur (1973), quando Egito e Síria, 
embasados pelo nacionalismo de Nasser, 
ameaçaram a soberania israelense. 

d) formação do Estado de Israel (1948), apoiada pela 
ONU, na região onde, na Antigüidade, se 
localizaram os reinos de Israel e Judá. 

e) Guerra do Yom Kippur (1973), quando a OLP 
(Organização para a Libertação da Palestina), 
liderada por Yasser Arafat, entrou em conflito com 
os sionistas. 

f) I.R. 
 
103 - (PUC RJ/2008)    

Em janeiro de 1979, Reza Pahlevi, Xá do Irã, frente à 
crescente oposição política e popular, fugiu do país 
criando uma crise política que culminou com a vitória 
dos partidários do clérigo xiita Ruholá Khomeini. 
Assinale a alternativa que indica corretamente a política 
da República Islâmica do Irã após a revolução. 

a) A nacionalização dos recursos naturais impedia o 
processo de exploração do petróleo pelas grandes 
empresas multinacionais que, até então, tinham 
sede no país. 

b) A adesão do Irã à União das Repúblicas Socialistas 
Soviética, o que agravou ainda mais tensões da 
chamada segunda Guerra Fria. 

c) A criação de um sistema político multipartidário e 
democrático. 

d) A imediata declaração de “guerra santa” contra os 
sunitas do Iraque, governado nessa época por 
Saddam Hussein. 

e) Aceitação da existência de um Estado judeu na 
Palestina e o estabelecimento de relações 
diplomáticas com Israel. 

 
104 - (UEL PR/2008)    

Leia o texto a seguir: 
“As religiões, que em princípio, deveriam servir para 
aperfeiçoar o ser humano, aproximando-o da divindade 
têm sido responsáveis por manifestações acabadas de 
fanatismo. Massacres, torturas, guerras, perseguições, 
intolerância e outras atitudes e práticas deploráveis têm 
testemunhado o que de pior o ser humano apresenta, e 
muitas vezes tais atrocidades são feitas em nome de 
Deus.” 

(PINSKY, J.; PINSKY, C. Orgs. Faces do fanatismo. São Paulo: 
Contexto, 2004. p.15.) 

 
Sobre os conflitos históricos e religiosos que ocorrem no 
período contemporâneo, é correto afirmar: 
a) A derrubada pelos aiatolás xiitas da monarquia 

iraniana protegida do governo estadunidense, 
reacendeu na região uma série de conflitos de 
caráter religioso, político e cultural, tendo se 
desdobrado em um conflito contra o Iraque. 

b) Os cristãos ortodoxos radicados em Istambul são 
resultantes da diáspora árabe e utilizam-se de sua 
concepção política e religiosa para combater, ao 
lado dos aliados, a presença militar sionista que 
ocupou a Cisjordânia para explorar os poços de 
petróleo da região. 

c) No período da Guerra Fria, a URSS, aliada dos 
Talebans, infiltrou-se no Afeganistão com uma 
ideologia religiosa e, ao dominarem o país, 
construíram um corredor de transporte seguro para 
o escoamento de sua produção de petróleo para o 
Golfo Pérsico. 

d) A concepção religiosa politeísta da Índia traduziu os 
textos divinos, “Devas”, em ensinamentos 
apreendidos por cristãos e muçulmanos que os 
utilizaram na realização de uma guerra de cisão 
interna, levando a criação dos estados do Paquistão 
e do Sri Lanka. 

e) No conflito da Bósnia-Herzegovina, os sérvios, em 
sua maioria muçulmanos entraram em guerra 
contra os albaneses, por estes terem ocupado 
militarmente a região da eslovênia e realizado um 
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massacre contra os habitantes que professam o 
islamismo. 

 
105 - (UFMS/2008)    

Em julho de 2006, ao mesmo tempo em que atacava a 
Faixa de Gaza, Israel promoveu uma pesada ofensiva 
militar contra o Líbano. Os bombardeios duraram um 
mês e concentraram-se nas áreas de maior apoio ao 
movimento xiita, como o sul do Líbano e os subúrbios da 
capital, Beirute, matando mais de mil civis e provocando 
enorme destruição na infra-estrutura libanesa. 
Entre as alternativas abaixo, assinale aquela(s) que 
apresenta(m) corretamente os motivos que 
desencadearam mais esse conflito na região, 
historicamente marcada por tensões entre povos, 
nações e países: 
01. A ação israelense visou à destruição de células da Al 

Qaeda, ligadas ao terrorista Bin Laden, localizadas 
em território libanês. 

02. A operação constituiu-se numa reação à captura de 
dois soldados israelenses pelo grupo islâmico 
Hezbollah, xiita e fundamentalista, que pretendia 
pressionar os judeus a libertarem prisioneiros 
palestinos. 

04. A ação israelense teve por objetivo o 
desmantelamento da estrutura administrativa e 
militar do Hamas, sediada na cidade litorânea de 
Damasco. 

08. A ação israelense teve por objetivo a captura de 
terroristas do grupo islâmico Fatah, infiltrados 
entre os civis das fazendas de Chebaa. 

16. A operação teve por objetivo o desmantelamento 
da estrutura militar das milícias do Hezbollah que, a 
partir do sul do Líbano, atacavam cidades e postos 
militares israelenses, além de mostrar apoio ao 
grupo fundamentalista islâmico Hamas, que saiu 
vitorioso nas eleições parlamentares palestinas de 
janeiro de 2006. 

 
106 - (UFRN/2008)    

Nas duas últimas décadas do século XX, dois conflitos 
ocorridos no Oriente Médio repercutiram 
internacionalmente. 
Em 1979, os muçulmanos xiitas do Irã, liderados pelo 
aiatolá Khomeini, organizaram uma república islâmica 
naquele país. Em 1980, o presidente do Iraque, Saddam 
Hussein, declarou guerra à República Islâmica do Irã, 
alegando o perigo do radicalismo dos xiitas. 
Esse conflito ficou conhecido como “Guerra Irã – 
Iraque”. 
Em 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuwait, alegando 
questões de limites e reivindicando territórios desse 
país, o que desencadeou a “Guerra do Golfo”. 
Interesses estrangeiros também contribuíram para o 
desenrolar desses conflitos no Oriente Médio. Uma 
comprovação disso é o fato de 
a) os Estados Unidos da América terem interferido 

decisivamente na região, tendo em vista as reservas 
petrolíferas ali existentes. 

b) a União Soviética ter favorecido os dois 
governantes, equipando os exércitos de ambos com 
armamentos soviéticos. 

c) as nações muçulmanas, tanto xiitas como sunitas, 
terem-se unido para combater as influências 
ocidentais sobre os dois países em guerra. 

d) a Organização das Nações Unidas (ONU) ter 
enviado um grande número de tropas de paz, que 
obrigaram à rendição o país agressor. 

 
107 - (UNIMONTES MG/2008)    

“Durante mais de um século, até a fragmentação final, 
o Império Otomano empenhou-se em guerra quase 
ininterrupta contra inimigos internos e externos. Uma 
delas, travada em 1821–3, contra o Irã (...) teve como 
objetivo principal decidir qual deles seria a potência 
dominante no Oriente Médio muçulmano (...).” 

(LEWIS, Bernard. História do Oriente Médio. Rio de Janeiro: 
JZE, 1996, p. 294) 

 
A luta otomano-iraniana em questão teve seu desfecho 
com 
a) a perda de poder político, econômico e estratégico 

das duas potências rivais e o controle da região em 
disputa por potências externas como Rússia, 
Áustria-Hungria e Inglaterra. 

b) a vitória da potência iraniana, que passou a 
controlar economicamente o território do extinto 
Império Otomano, dividindo suas províncias entre 
os aitolás. 

c) a vitória dos otomanos, que ocuparam o solo 
iraniano, criando principados nas províncias e 
estabelecendo normas sociais menos rígidas. 

d) a intervenção da Organização das Nações Unidas no 
território em conflito, com o apoio das forças 
armadas turcas e iraquianas, estabelecendo a paz. 

 
108 - (PUC MG/2008)    

Leia atentamente o texto abaixo, de Moacyr Scliar. 
 

Israel representa uma mudança transcendente na 
multimilenar trajetória dos judeus. O Holocausto e as 
revelações sobre o massacre de judeus deram dramática 
legitimidade ao movimento sionista e à reivindicação de 
um território. A fundação de Israel deveria ser decidida 
pela recém-criada Organização das Nações Unidas. EUA 
e URSS apoiavam a partilha da Palestina e a criação de 
dois Estados – um árabe, outro judeu. 
Com as superpotências coincidindo em seus pontos de 
vista, não foi difícil para a Assembléia Geral da ONU 
aprovar, em novembro de 1947, a divisão da Terra 
Santa. O projeto foi rejeitado pelos representantes dos 
países árabes. Mas os judeus, liderados por David Ben-
Gurion, levaram a proposta adiante. Quase seis meses 
depois, 14 de maio de 1948, proclamaram a 
independência. 
Imediatamente estourou o conflito bélico, vencido pelos 
israelenses. Outros conflitos vieram, notadamente a 
Guerra dos Seis Dias. Israel consolidou-se como potência 
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militar. Desde então, trava–se uma luta amarga e 
desumana entre israelenses palestinos, que, ao longo 
dessas décadas, acabaram por forjar uma identidade 
nacional. 

 
A partilha da Palestina está completando 60 anos. 
Tendo em vista a partilha e seus impactos, a base para a 
criação do Estado de Israel foi assentada: 
a) na existência de um Estado judaico sob aprovação 

dos países árabes. 
b) na legitimação pela força comprovada pela 

seqüência de conflitos e guerras. 
c) na possibilidade da existência de uma maioria 

judaica num território. 
d) na ideologia sionista, que defendia a entrada dos 

judeus na Palestina sob domínio inglês. 
 
109 - (UECE/2008)    

Sobre os fundamentos do Islã ou Islame, assinale o 
correto. 
a) É uma religião politeísta que surgiu no final do 

século IV d.C. e tem em Maomé seu principal mártir. 
Seu livro sagrado é o Talmude. 

b) É uma religião monoteísta que surgiu no século X 
d.C.. Sua sede religiosa é a cidade de Medina e seu 
livro sagrado é a Kaaba. 

c) É uma religião politeísta que surgiu no século I d.C.. 
Sua sede é Jerusalém, Maomé seu fundador e não 
tem um livro sagrado. 

d) É uma religião monoteísta que surgiu no século VII 
d.C. Seu profeta é Maomé e seu livro sagrado é o 
Alcorão. 

 
110 - (UECE/2008)    

A invasão do Kwait por tropas do Iraque, iniciada em 02 
de Agosto de 1990, deu início à Guerra do Golfo. Sobre 
esse conflito militar são feitas as seguintes afirmações: 
I. Sem a sanção da ONU, o conflito teve uma longa 

duração. Não foram utilizados armamentos ou 
técnicas avançadas de guerra. Os Estados Unidos 
não se preocuparam em empregar armas 
sofisticadas e avançadas tecnológicamente. 

II. Ficou conhecida como “a guerra pós–moderna” 
devido a utilização de sofisticados equipamentos 
eletrônicos, bombas guiadas a laser e mísseis 
teleguiados. Se constituiu em uma intervenção 
militar eficaz e rápida. 

III. Foi travada por uma coalização internacional 
liderada pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e 
países do Oriente Médio, como Arábia Saudita e o 
Egito, contra o Iraque. Obteve a sanção da ONU. 

 
Assinale o correto. 
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são falsas. 
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

 
111 - (UFLA MG/2008)    

Em um rap contra o terrorismo, um “George Bush” 
virtual assume que o que faz, na luta contra o terror, é 
correto e que ele próprio irá esmagar os insurgentes. 
Num trecho da música, “Bush” afirma: “Veja só o Iraque. 
Já disse que os libertei? Vocês todos podem me 
agradecer por isso.” 
Marque a alternativa CORRETA sobre a alusão que a 
letra da música faz ao momento político vivenciado pelo 
Iraque. 
a) Ao fim do regime do Taleban, que, a partir da 

intolerância religiosa, governava todos os países do 
Oriente Médio. 

b) Ao conflito da Caxemira, devido às disputas pelo 
controle do petróleo nessa região iraquiana. 

c) À derrubada de Sadan Hussein após a invasão das 
forças americanas, sem a permissão da ONU. 

d) À invasão da Península do Sinai pelo Iraque, que 
passou a controlar as armas químicas e biológicas 
produzidas a partir de então. 

 
112 - (UFPE/2008)    

No Oriente Médio, as disputas políticas existentes 
mostram o fortalecimento das crenças islâmicas nas 
últimas décadas. Uma análise histórica da trajetória do 
Islamismo nos afirma que essa religião: 
a) teve uma atuação pouco importante para a vida 

cultural do povo árabe na Idade Média, mas foi 
aceita pelos grupos mais tradicionais. 

b) representou uma crença ética e escatológica, 
fundada em profetas do bem, sem ter semelhanças 
com o cristianismo. 

c) contribuiu, com suas crenças monoteístas, para a 
construção da identidade política de todos os 
asiáticos. 

d) restringiu sua atuação aos países do Oriente Médio 
e da África, sem repercussões nos povos do 
Ocidente. 

e) justificou a participação de líderes religiosos na 
política, idéia que se mantém na 
contemporaneidade. 

 
113 - (UNIOESTE PR/2008)    

Considerada a religião que mais cresce no mundo, 
predominando em alguns dos países detentores das 
maiores reservas petrolíferas mundiais, o islamismo 
passou a ter maior visibilidade no Ocidente a partir dos 
atentados de 11 de setembro de 2001. Das afirmações 
abaixo, assinale a INCORRETA: 
a) O berço do islamismo é a Arábia Saudita, que abriga 

as cidades de Meca e Medina. 
b) A perseguição sofrida por Maomé e seus 

seguidores, quando da formulação dos princípios 
religiosos, levou-os a migrar de Meca para Medina. 
Essa migração, denominada Hégira, define o início 
do calendário muçulmano. 

c) Nos territórios palestinos, o estado de guerra com 
Israel fortaleceu grupos religiosos radicais (Hamas, 
Jihad Islâmica, Brigadas de Mártires de Al Aqsa), 
bem como a influência do islamismo na política. 
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d) O Irã tornou-se uma república islâmica a partir de 
1979, com a deposição do Xá e a instalação de um 
estado teocrático com o poder nas mãos dos 
aiatolás. 

e) O islamismo é uma religião politeísta e, por isso, 
está restrita aos territórios árabes na atualidade. 

 
114 - (UFG GO/2002)    

“Realidades históricas milenares, traçadas pelos 
próprios ocupantes, foram assim ignoradas por 
fronteiras artificiais, e o resultado foi a transformação 
do Oriente Médio num barril de pólvora sob 
permanente risco de explosão.” 

ARBEX, José. Nacionalismo: o desafio à nova ordem 
pós-socialista. São Paulo: Scipione, 1993. p.15. 

Os problemas no Oriente Médio remontam ao fim da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com o 
esfacelamento do Império Turco-Otomano. Depois da 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o conflito na 
região assumiu uma maior proporção. 
Os problemas prolongam-se até os dias de hoje e não se 
consegue vislumbrar facilmente uma saída política para 
a paz na região. 
Posto isso, analise os conflitos políticos no Oriente 
Médio, decorrentes da criação do Estado de Israel em 
1948. 

 
115 - (UPE/2008)    

Os muçulmanos expandiram sua cultura na Idade Média 
e receberam influência importante do Cristianismo na 
sua religião, mostrando que havia trocas culturais na 
Idade Média, em vários campos do conhecimento. Além 
disso, na sua Filosofia, os muçulmanos 
a) reproduziram as reflexões dos gregos pré-

socráticos sem originalidade. 
b) conseguiram reunir importantes ensinamentos de 

Aristóteles. 
c) definiram princípios revolucionários na ética, 

baseados nos sofistas. 
d) negaram a importância do neoplatonismo para a 

ciência. 
e) combateram a razão, sempre destacando o poder 

da fé. 
 
116 - (CEFET PR/2008)    

Na sua origem, os árabes eram povos semitas nômades 
que habitavam a península arábica já na segunda 
metade do II milênio a.C. e que tinham por base a língua 
comum, com variações de dialetos. Nos dias atuais, 
contudo, essa designação abrange todos os povos de 
idioma árabe que habitam a região que vai da 
Mauritânia, na costa atlântica da África, ao sudoeste do 
Irã, abrangendo o Maghreb (norte da África), Egito, 
Sudão, a península arábica, Síria e Iraque e que 
professam, em sua maioria, a religião islâmica. Sobre o 
Islã, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
a) Fundado por Maomé no século VII da era cristã, o 

Islã congrega elementos do judaísmo e do 

cristianismo, já que os muçulmanos consideram 
Maomé o último de vários profetas, entre eles, 
Adão, Abraão, Moisés e Jesus. 

b) Apesar das contribuições do judaísmo e do 
cristianismo, o Islã aceita o politeísmo, baseado na 
crença dos beduínos (habitantes do deserto), 
contudo, a adoração de ídolos e forças da natureza 
foi submetida à supremacia de Alá, uma espécie de 
Deus maior. 

c) Os principais preceitos do Islã, e que devem ser 
seguidos por seus fiéis, encontram-se reunidos no 
Alcorão, livro sagrado escrito a partir das sínteses 
dos ensinamentos de Maomé. 

d) O Islã não pode ser considerado apenas uma 
doutrina religiosa, pois legisla, ao mesmo tempo, 
sobre a vida interior, política e jurídica da 
comunidade.  

e) Levado por conquistadores e mercadores árabes, o 
Islã difundiu-se rapidamente por uma imensa área 
geográfica, que em certa época chegou a se 
estender da Índia até a península ibérica e 
atualmente é uma das religiões mais difundidas no 
mundo. 

 
117 - (FFFCMPA RS/2008)    

Em junho de 2007, a imprensa mundial dedicou espaço 
para o aniversário da Guerra dos Seis Dias ocorrida em 
1967 no Oriente Médio. No conflito as forças armadas 
de Israel atacaram de surpresa o Egito, a Jordânia e a 
Síria sob a alegação de que os três Estados árabes 
preparavam uma agressão conjunta a Israel. Com apoio 
norteamericano, Israel saiu vitorioso e conseguiu 
triplicar seu território com a anexação da península do 
Sinai, colinas de Golan, Faixa de Gaza, Cisjordânia. 
Passados quarenta anos, os conflitos entre palestinos e 
israelenses ainda persistem devido, principalmente, às 
seguintes razões: 
 
I. A cidade de Jerusalém é considerada sagrada para 

judeus, cristãos e muçulmanos. A 
internacionalização da cidade, hoje sob a tutela de 
Israel, que não abre mão de seu domínio, 
corresponde a um dos pontos mais delicados nas 
negociações de paz na região. 

II. O acirramento de atos terroristas palestinos contra 
Israel, os quais são reforçados pela união dos 
grupos Hamas e Fatah que, através de um acordo 
político, dividem o governo da Autoridade Nacional 
Palestina. 

III. A imperativa necessidade de controlar as fontes de 
água na região, que se encontram 
fundamentalmente no rio Jordão e nos aqüíferos 
subterrâneos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, e 
são imprescindíveis para atender as demandas de 
consumo da população, da agricultura e da 
indústria. 

 
Quais estão corretas? 
a) apenas I. 
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b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas I e III. 
e) apenas II e III. 

 
118 - (UFU MG/2008)    

Leia, a seguir, alguns dos trechos do discurso de George 
W. Bush sobre o início da Guerra no Iraque, na 
madrugada do dia 20 de março de 2003. 
 
Meus companheiros cidadãos, neste momento as forças 
norte-americanas e de coalizão estão no estágio inicial 
da operação militar para desarmar o Iraque, libertar sua 
população e defender o mundo de um grave perigo. 
[...] 
Nós entramos no Iraque com respeito a seus cidadãos, 
sua grande civilização e às crenças religiosas que 
praticam. Não temos ambições no Iraque, a não ser 
remover uma ameaça e restaurar o controle do poder a 
seu próprio povo. 
[...] 
Que Deus abençoe nosso país e todos que o defendem. 

Folha Online, 20/03/2003 - 01h18 www1.folha. 
uol.com.br.Trad. de Luciana 

Coelho e Cristina Amorim. 
 

A respeito da Guerra no Iraque e, considerando os 
trechos acima, pode-se afirmar que 
I. é um conflito que teve “como estopim” os ataques 

aéreos ao território americano no dia 11 de 
setembro de 2001. Desde então, o presidente norte 
americano George W. Bush investiu na liderança da 
luta contra o que se resume no termo “terrorismo”, 
quer seja no plano interno quer seja no plano 
externo. 

II. a invasão do Iraque, pelos Estados Unidos e seus 
aliados, não pode ser explicada apenas pela 
necessidade de “desarmar o Iraque, libertar sua 
população e defender o mundo de um grave 
perigo”, como afirma o trecho acima. Deve-se 
considerar, também, os interesses norte-
americanos no acesso e controle dos recursos 
petrolíferos iraquianos. 

III. o poderio norte-americano é calcado unicamente 
em ideais humanitários e na forte capacidade 
militar que os EUA têm para resolver conflitos em 
outros países, com uma experiência acumulada 
desde a Guerra Fria, quando iniciaram suas 
intervenções internacionais. 

IV. mesmo agindo sob mandato da ONU, a decisão dos 
Estados Unidos de invadirem o Iraque foi 
condenada pelos países europeus, como a 
Inglaterra, Itália, França e Alemanha, tradicionais 
aliados de Saddam Hussein, que temiam o 
alastramento do conflito para todo o Oriente 
Médio. 

 
Marque a alternativa que apresenta apenas afirmativas 
corretas. 

a) III e IV 
b) I e II 
c) I e III 
d) II e IV 

 
119 - (UNIMONTES MG/2008)    

Esgotadas as tentativas de solução pacífica para que o 
Iraque desocupasse o Kuwait, a ONU autorizou o uso da 
força por parte dos Estados Unidos e seus aliados em 
1991. 
 
Sobre esse conflito e a atual intervenção dos EUA no 
Iraque, pode-se afirmar que 
I. o objetivo da ONU, aprovando a guerra, não era 

ocupar o país, mas expulsar as forças de Saddam 
Hussein do Kuwait e aplicar sanções econômicas ao 
Iraque. 

II. a guerra se caracterizou pela morte de milhares de 
soldados e civis, de ambos os lados beligerantes, 
devido ao emprego de armas químicas e biológicas 
por parte de Saddam Hussein. 

III. a semelhança entre a Guerra do Golfo, em 1991, e 
a que teve início em 2003, movida pelos EUA, foi o 
apoio da ONU aos Estados Unidos e aliados para 
realizarem a ação bélica. 

IV. o Iraque invadiu o Kuwait sob o argumento da 
necessidade de retificar a fronteira com esse país, 
traçada pelas antigas potências imperialistas, e 
melhorar seu acesso ao mar. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
a) I e IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I e II, apenas. 

 
120 - (UEM PR/2009)     

O islamismo, nascido no século VII da era cristã, em 
decorrência das pregações do profeta Maomé, marcou 
profundamente a História do Ocidente Medieval. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) que corresponde(m) 
corretamente ao islamismo medieval. 
01. O Islamismo, desde o seu surgimento, opõe-se 

radicalmente às tradições religiosas judaico-cristãs 
ao pregar a crença em um só Deus, Maomé. 

02. A expansão e a ocupação islâmica da Península 
Ibérica teve início no século VIII e só findou em 
1492, quando os mouros foram expulsos do Reino 
de Granada pelos reis católicos Fernando e Isabel. 

04. Embora a religião seja um dos fundamentos da 
civilização islâmica, os muçulmanos exerceram 
forte influência no Ocidente Medieval ao 
preservarem conhecimentos sobre a filosofia 
antiga, principalmente o aristotelismo e o 
platonismo. 

08. Apesar do legado cultural na arquitetura, na 
ciência, na literatura e na agricultura, os árabes não 
conseguiram controlar o comércio no 
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mediterrâneo, que continuou sendo exercido 
exclusivamente por europeus. 

16. Diferentemente do cristianismo, que se dividiu em 
duas Igrejas (Ocidental e Oriental), os muçulmanos, 
durante toda a Idade Média, preservaram uma 
religião unida, e a divisão entre xiitas e sunitas que 
conhecemos hoje resulta dos desdobramentos 
políticos da criação do Estado de Israel. 

 
121 - (UEM PR/2009)     

Ao assistirmos aos telejornais ou lermos nos jornais 
notícias sobre a política internacional, percebemos que 
as disputas e os conflitos entre nações ou blocos 
econômicos são legados dos desdobramentos políticos 
e econômicos do século XX. Sobre esses conflitos, 
assinale o que for correto. 

 
01. A disputa entre a Índia e o Paquistão pela posse da 

região da Caxemira ocorre desde a independência 
do subcontinente indiano da possessão britânica, 
em 1947, ano em que os dois países foram criados. 

02. Um dos principais grupos que se opõe à paz entre 
Israel e Palestina é o Kach. O Kach é um grupo de 
direita israelense radical que pretende estender as 
fronteiras de Israel até os limites descritos na Bíblia. 

04. A Al Qaeda, cujo intuito é a construção de um 
califado pan-islâmico e a expulsão dos ocidentais 
dos países muçulmanos, é um grupo que, nos anos 
80, lutou no Afeganistão contra os Soviéticos. 

08. Os primeiros fóruns antiglobalização, que lutam 
pelo cancelamento das dívidas dos países pobres, 
pela proteção do meio ambiente e pela aplicação 
do Protocolo de Kyoto, surgiram nos anos 80 do 
século XX com reuniões em Londres (1984) e em 
Berlim (1989). 

16. Apesar da resistência de países como os Estados 
Unidos e a Alemanha, a política neoliberal 
consolidou-se no final do século XX e início do 
século XXI e tem como seu maior representante a 
China, que substituiu uma economia estatal por 
uma economia de livre concorrência. 

 
122 - (UESPI/2009)     

A expansão muçulmana trouxe uma outra dinâmica 
histórica ao mundo medieval. Ela não se restringiu às 
conquistas militares, mas também teve repercussões no 
campo da cultura. Com relação à filosofia durante a 
expansão muçulmana, destaca-se:  

 
a) o interesse pelo estudo das obras e propostas de 

Aristóteles.  
b) o retorno do pensamento das escolas pré-

socráticas.  
c) a prevalência do idealismo platônico nos princípios 

éticos.  
d) a organização de um pensamento materialista 

contra a religião.  
e) a afirmação de princípios vindos dos sofistas 

gregos.  

 
123 - (UFMG/2009)     

Analise este mapa: 

 
Envolvido, desde sua fundação, em conflitos na região, 
o Estado de Israel completou, em maio de 2008, 60 anos 
de existência. 
Considerando-se as disputas territoriais entre árabes e 
israelenses e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar que 

 
a) a Autoridade Nacional Palestina controla os 

territórios de Gaza e do sul do Líbano e, em 2006, 
com o auxílio da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da União Européia, garantiu a soberania 
sobre essas regiões. 

b) a cidade de Jerusalém, considerada sagrada por 
três religiões, foi ocupada por Israel em 1949, ao 
final da Primeira Guerra Árabe-Israelense, e, depois 
dos Acordos de Oslo, foi reconhecida pela ONU 
como capital do país. 

c) a região das colinas de Golã, rica em fontes de água 
e ocupada por Israel durante a Segunda Guerra 
Árabe-Israelense, foi devolvida à Síria em 2000, 
como parte dos tratados de paz firmados entre os 
dois países. 

d) o Governo de Israel promoveu, em 2005, a retirada 
de colonos judeus da faixa de Gaza, no entanto, 
apesar de pressões de organismos internacionais, 
manteve assentamentos judaicos no território da 
Cisjordânia. 

 
124 - (UFRJ/2009)     

Desde a retirada das tropas norte-americanas do Vietnã 
(1975), o prestígio da liderança dos Estados Unidos 
sofreu sensíveis abalos. O mapa a seguir apresenta 
alguns conflitos regionais que questionaram a liderança 
americana na passagem da década de 1970 para a 
seguinte. 
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(Adap. GADDIS, John Lewis. História da Guerra Fria.  

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 202.) 
 

Explique de que maneira um dos conflitos referidos no 
mapa contribuiu para o reordenamento do poder 
político no Oriente Médio ou na Ásia Central. 

 
125 - (UFT TO/2009)     

“A primeira guerra quente do mundo pós-Guerra Fria 
começou pouco antes das 3 horas da madrugada de 
quinta–feira no Golfo Pérsico. Uma guerra pós-
moderna, como nunca se viu antes fora das telas do 
cinema e dos monitores de videogame. Uma guerra com 
nome de filme - Tempestade no Deserto -, assistida ao 
vivo pela televisão e destinada a dobrar um ditador de 
opereta, mas sanguinário”.  

(Fonte: Reportagem publicada na revista Veja em  
16 de janeiro de 1991. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/iraque/capas
/materias/iraq ue01.html>) 

 
Sobre a guerra do Golfo Pérsico é INCORRETO afirmar: 

 
a) Em julho de 1990, Saddam Hussein acusou o Kuwait 

pela elevação nos preços de petróleo, vendendo 
menos do que a cota estabelecida pela Opep. O 
Kuwait reivindicou indenizações e territórios 
Iraquianos. O Iraque negou-se a ceder. Em 
represália, tropas Kuwaitiana invadiram o país. 

b) Em janeiro de 1991, os Estados Unidos, agindo em 
nome das Nações Unidas, comandaram um 
fulminante ataque aéreo e de mísseis contra o 
Iraque, na chamada operação Tempestade no 
Deserto. 

c) Em 1993, o Iraque sofreu novos ataques dos 
Estados Unidos, depois que Saddam Hussein 
impediu a entrada de inspetores da ONU no país. 

d) Em 1998, o Iraque deixou de colaborar com a 
comissão da ONU e, em dezembro do mesmo ano, 
em outra operação militar conhecida como Raposa 

do Deserto. Mísseis norte-americanos causaram 
morte e destruição entre a população iraquiana. 

 
126 - (UFRN/2009)     

Os documentos a seguir se referem ao mundo 
muçulmano na Idade Média. 

 
DOCUMENTO I (Trecho do Corão) 
Ó crentes! Ponde-vos em guarda! Lançai-vos contra os 
nossos inimigos em grupos ou em bloco. [...] 
Combatei na senda de Allah contra os que compram a 
vida mundana com a última! 
Àqueles que combatem na senda de Allah, quer estejam 
mortos, quer estejam vitoriosos, conceder-se-á uma 
enorme recompensa. [...] 
Os que acreditam, combatem na senda de Allah. Os que 
não acreditam combatem na senda de Tagut: combatei 
os inimigos do demônio [...]. 

Apud: PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe.  
Idade Média: textos e testemunhas.  

São Paulo: Unesp, 2000. p. 60-61. 
 

DOCUMENTO II (Mapa dos domínios muçulmanos no 
século VIII) 

 
AZEVEDO, Gislane; SERIACOPI, Reinaldo. História:  

série Brasil. São Paulo: Ática, 2005. p. 88. 
 

Considerando os documentos apresentados, 
 

a) explique de que modo as idéias contidas no 
fragmento textual influenciaram na definição dos 
territórios representados no mapa; 

b) cite uma conseqüência de natureza econômica, 
decorrente da expansão islâmica; 

c) cite uma conseqüência de natureza cultural, 
também ligada a essa expansão. 

 
127 - (ESCS DF/2009)    

No dia 14 de maio de 2008, os judeus comemoraram o 
sexagésimo aniversário do Estado de Israel, fundado na 
Palestina, no território definido pela Organização das 
Nações Unidas em 1947. Com a criação do Estado Judeu 
as relações árabe-israelenses foram marcadas por 
sucessivos conflitos que se estendem até hoje. 
Um dos incidentes marcantes das relações árabe-
israelenses, foi: 
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a) o conflito que teve início no dia 15 de maio de 1948, 
com um ataque surpreendente de Israel contra a 
liga Árabe, formada pelo Iraque, Líbano, Jordânia, 
Síria e Egito, com o propósito de incorporar a região 
de Jerusalém; 

b) a Guerra de Suez que envolveu o Reino Unido, 
França e Israel contra o Egito em razão da 
desnacionalização do canal de Suez e do bloqueio 
do porto israelense de Eilath determinados pelo 
governo egípcio do Coronel Gamal Abdel Nasser; 

c) a Guerra dos Seis Dias promovida por Israel contra 
a Síria, o Egito e a Jordânia, em que os judeus 
ocuparam a Cisjordânia, as Colinas de Golã e a Faixa 
de Gaza que permitiu a menor distensão do 
território israelense; 

d) a Guerra Yom Kippur de 1973, em que egípcios e os 
sírios promoveram uma ofensiva vitoriosa sobre 
Israel, permitindo a retomada dos territórios da 
Península do Sinai e das Colinas de Golã; 

e) a negativa, em 1994, do Primeiro Ministro 
Israelense Yitzhak Rabin em reconhecer pelo 
protocolo de Oslo a autogestão palestina sobre a 
Faixa de Gaza e Jericó. 

 
128 - (FUVEST SP/2009)    

Criado em 1948, o Estado de Israel acaba de completar 
60 anos. Discorra sobre 

 
a) o contexto histórico internacional que levou à 

criação desse Estado; 
b) as razões históricas dos conflitos entre israelenses 

e palestinos, que persistem até hoje. 
 
129 - (UEL PR/2009)    

Assinale a alternativa que contém apenas países em que 
mais de 60% da população é islâmica. 

 
a) Bósnia e Laos. 
b) Chade e Armênia. 
c) Filipinas e Cazaquistão. 
d) Paquistão e Turquia. 
e) Uganda e Vietnã. 

 
130 - (UFG GO/2009)    

A expansão do mundo muçulmano, a partir do século 
VII, colocou em contato o Oriente e o Ocidente 
medieval. Acerca deste movimento, identifique: 

 
a) dois elementos que contribuíram para tal 

expansão. 
b) dois desdobramentos dessa expansão para o 

Ocidente europeu. 
 
131 - (ESPCEX/2012)    

O conflito árabe-israelense está relacionado com a 
criação de um Estado judeu na Palestina em 1948. Essa 
região era então habitada por árabes muçulmanos que 
se opuseram à divisão das terras. As guerras entre os 

dois povos transformaram o Oriente Médio numa das 
regiões mais instáveis do globo. 

 
Leia as afirmações abaixo sobre esse conflito e suas 
origens: 

 
I – A ONU não apoiou e se absteve de qualquer 

envolvimento no processo de criação do Estado 
de Israel, já que pretendia evitar o surgimento de 
novos conflitos após a Segunda Guerra Mundial. 

II – A mais decisiva das guerras árabe-israelenses, do 
ponto de vista da alteração das fronteiras, foi a 
Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel 
ocupou o Sinai, a Faixa de Gaza, Cisjordânia e as 
Colinas de Golan. 

III – Os conflitos acabaram levando à formação de 
campos de refugiados, onde passaram a viver 
milhares de palestinos. 

IV – Em 1973, com a Guerra do Yom Kippur, a OPEP 
interrompeu o fornecimento de petróleo para os 
países aliados de Israel, provocando grande 
aumento no preço do produto. 

V – Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a 
União Soviética buscaram uma política neutra e 
não tiveram nenhum envolvimento nas guerras 
árabe-israelenses. 

 
Assinale a única alternativa em que todos os itens estão 
corretos 

 
a) II, III, IV e V.  
b) II, III e IV.  
c) I, II, III e IV.  
d) II, IV e V.  
e) I, IV e V. 

 
132 - (UNESP SP/2009)    

As caravanas do Sudão ou do Niger trazem 
regularmente a Marrocos, a Tunes, sobretudo aos 
Montes da Barca ou ao Cairo, milhares de escravos 
negros arrancados aos países da África tropical (...) os 
mercadores mouros organizam terríveis razias, que 
despovoaram regiões inteiras do interior. Este tráfico 
muçulmano dos negros de África, prosseguindo durante 
séculos e em certos casos até os mais recentes, 
desempenhou sem dúvida um papel primordial no 
despovoamento antigo da África. 

(Jacques Heers, O trabalho na Idade Média.) 
 

O texto descreve um episódio da história dos 
muçulmanos na Idade Média, quando 

 
a) Maomé começou a pregar a Guerra Santa no Cairo 

como condição para a expansão da religião de Alá, 
que garantia aos guerreiros uma vida celestial de 
pura espiritualidade. 

b) atuaram no tráfico de escravos negros, dominaram 
a África do Norte, atravessaram o estreito de 
Gibraltar e invadiram a Península Ibérica. 
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c) a expansão árabe foi propiciada pelos lucros do 
comércio de escravos, que visava abastecer com 
mão-de-obra negra as regiões da Península Ibérica. 

d) os reinos árabes floresceram no sul do continente 
africano, nas regiões de florestas tropicais, berço do 
monoteísmo islâmico. 

e) os árabes ultrapassaram os Pirineus e mantiveram 
o domínio sobre o reino Franco, até o final da Idade 
Média ocidental. 

 
133 - (UNIFESP SP/2009)    

Os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos 
causaram um grande impacto em diversas partes do 
mundo. Da queda do regime do Talebã no Afeganistão a 
leis restringindo liberdades civis na Europa, a tragédia 
americana estabeleceu uma nova era nas relações 
internacionais e abalou governos. 

 (O mundo após 11 de setembro, in BBCBrasil.com, 
11.09.2002, 

www.bbc.co.uk/portuguese/especial/1911_mundo911/) 
 

Entre os impactos provocados pelos ataques terroristas 
ao World Trade Center de Nova Iorque, em 11 de 
setembro de 2001, podemos citar a 

 
a) ação decisiva dos Estados Unidos na intermediação 

dos conflitos entre Israel e palestinos para 
solucionar a crise do Oriente Médio. 

b) vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais, 
tornando-se o primeiro afro-americano a governar 
os Estados Unidos. 

c) retomada dos conflitos no Oriente Médio, com a 
ocupação do Kuwait por tropas iraquianas e a 
repressão contra os curdos. 

d) pressão norte-americana sobre o governo do 
Paquistão para que participasse do combate ao 
terrorismo islâmico. 

e) crescente preocupação diplomática e militar norte–
americana com os governos de esquerda latino-
americanos. 

 
134 - (FMJ SP/2008)    

Sobre a expansão muçulmana, iniciada a partir do 
século VII, pode-se dizer que 

 
a) foi causada pela escassez de terra cultivável na 

península arábica e pela necessidade de reagir aos 
ataques cristãos sobre regiões do Oriente Médio. 

b) atingiu fundamentalmente regiões da Ásia situadas 
ao norte e leste da península arábica, tendo 
pequeno alcance sobre o Oriente Próximo e 
Europa. 

c) foi marcada pela extrema violência dos exércitos 
árabes, que escravizavam a maior parte da 
população civil das regiões conquistadas. 

d) teve pouca influência sobre as civilizações 
dominadas em termos culturais, uma vez que os 
árabes davam pouca importância ao conhecimento. 

e) teve seu início a partir da unificação religiosa das 
tribos árabes e um de seus objetivos fundamentais 
era a difusão do islamismo. 

 
135 - (UFBA/2009)    

Na Época Medieval, tanto no Oriente Médio, quanto no 
norte da África e na Península Ibérica, muçulmanos e 
judeus conviviam em relativa paz, fazendo comércio e 
expressando, cada um, livremente sua religião, mesmo 
em territórios dominados pelos muçulmanos. 
Atualmente, o cenário descrito está modificado. 
A partir dessa informação, identifique dois fatos 
históricos responsáveis pelo atual cenário de conflito 
entre muçulmanos e judeus, no Oriente Médio. 

 
136 - (UFCG PB/2009)    

“Nos filmes e na televisão o árabe é associado à 
libidinagem ou à desonestidade sedenta de sangue. 
Aparece como um degenerado supersexuado, capaz, é 
claro, de intrigas astutamente tortuosas, mas 
essencialmente sádico, traiçoeiro, baixo. Traficante de 
escravos, cameleiro, cambista, trapaceiro pitoresco: 
estes são alguns dos papéis tradicionais do árabe no 
cinema. O chefe árabe (de saqueadores, piratas, 
insurgentes ‘nativos’) é muitas vezes visto rosnando 
para o herói e a loira ocidentais capturados (ambos 
impregnados de integridade): ‘Meus homens vão matar 
vocês’[...] A maior parte das imagens apresenta massas 
enraivecidas ou miseráveis, ou gestos irracionais”. 

(SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente  
como invenção do Ocidente. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996, p.291). 
 

A partir do texto do historiador Edward Said e de seus 
conhecimentos sobre a temática, é correto afirmar que 
a representação que o cinema ocidental elabora sobre o 
povo árabe é marcada pelo (a): 

 
I. Preconceito, identificando-o como pessoas 

enraivecidas, miseráveis e excêntricas, cujos gestos 
denunciam a violência cotidiana. 

II. Pitoresco, desconstruindo a leitura de que o árabe 
é supersexuado, sádico, degenerado e traiçoeiro. 

III. Estereotipia, representando-o como “portadores” 
de atitudes irracionais, chefiado por homens 
sanguinários, trapaceiros e hostis aos ocidentais. 

IV. Multiplicidade, criticando a imagem de que todos 
os árabes são insurgentes, violentos e intolerantes 
às práticas político-culturais-religiosas ocidentais. 

 
Estão corretas: 
 
a) I e II.  
b) I e IV. 
c) III e IV.  
d) II e IV. 
e) I e III. 

 
137 - (UFMS/2009)    
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Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, as 
fronteiras na Palestina deixaram de ser desenhadas por 
disputas entre franceses e britânicos e passaram a ser 
refeitas no calor do conflito árabe-israelense. Desde 
então, as guerras expulsaram milhares de palestinos de 
suas vilas e propriedades, transformando seus 
descendentes no maior contingente de refugiados do 
mundo na atualidade. Parelelamente, impulsionada 
pela migração, a população israelense cresceu, 
consolidando demograficamente o Estado judeu. O 
fortalecimento econômico israelense resultou da 
articulação entre o apoio externo e o sucesso militar 
com capital e tecnologia. Em contrapartida, nos 
territórios palestinos, cuja pouca infra-estrutura é 
arrasada a cada conflito, persistem a pobreza e uma 
economia dependente de fatores externos, como as 
doações internacionais e o movimento de trabalhadores 
controlado por Israel. Mesmo dentro da Cisjordânia, 
esse movimento é cada vez mais limitado. Em resposta 
aos atentados terroristas contra a sua população, em 
2002, Israel iniciou a construção de um muro em áreas 
próximas ao seu território. Na prática, os palestinos têm 
dificuldades até para se locomover de uma cidade a 
outra. Com a persistência do conflito e a piora das 
condições nos territórios palestinos, agrava-se o 
contraste no padrão de vida entre as duas populações, 
que se reflete, por exemplo, nos altos índices de 
desemprego entre os palestinos. 

(Guia do Estudante. Atualidades. SP: Ed. Abril, 2008. 
Adaptado). 

 
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta. 

 
a) Criado no contexto do surgimento da Guerra Fria, o 

Estado de Israel constituiu-se numa espécie de 
“ponta-de-lança” dos interesses geopolíticos 
franceses, britânicos e soviéticos, que procuravam 
solidificar seu domínio no Oriente Médio contra as 
pretensões norte-americanas e da Arábia Saudita. 

b) O momento chave para a expansão das fronteiras 
israelenses, na Palestina, foi a Guerra do Yon 
Kippur, em 1948, quando, em seis dias de 
combates, os israelenses anexaram o Canal de Suez 
e a Faixa de Gaza, administrados pelo Egito, 
apossaram-se de Jerusalém e da Cisjordânia, ambos 
administrados pela Jordânia, e tomaram as Colinas 
de Golã da Síria, praticamente triplicando os 
territórios judeus na região. 

c) Apesar do refluxo das guerras externas com 
vizinhos árabes, há duas décadas Israel enfrenta 
levantes da população palestina, conhecidos como 
Intifadas, que se materializam em sangrentos 
confrontos urbanos, fortemente reprimidos, 
situação que agrava ainda mais o extremismo e a 
ameça das práticas terroristas de grupos 
fundamentalistas islâmicos.  

d) No plano político, a vitória do partido moderado 
Hamas, nas eleições legislativas palestinas de 2006, 

levou a uma abertura das negociações de paz com 
os israelenses, pois, ao contrário do derrotado 
grupo fundamentalista islâmico Fatah, que prega a 
extinção do Estado de Israel, o Hamas propõe a 
criação de um Estado Palestino que conviva com 
Israel. 

e) Uma importante iniciativa internacional, para 
tentar resolver os históricos conflitos no Oriente 
Médio, foi o Acordo de Oslo, firmado entre 
israelenses e palestinos em 1993 sob a mediação 
dos EUA, o qual prevê a criação, sob o controle 
administrativo do grupo fundamentalista islâmico 
Hizbollah, de um Estado Palestino formado pela 
Península do Sinai e a Cisjordânia, ambos territórios 
conquistados por Israel na Guerra de Suez, em 
1973. 

 
138 - (UFT TO/2008)    

“Não é preciso mais escolher ser pró-Israel ou pró-
Palestina, é preciso ser pró-paz.” 

(Escritor israelense Amós Oz defende imaginação 
contra o fanatismo. Folha de S.Paulo, 24/05/2004). 

 
Considerando a criação do Estado da Palestina, é 
INCORRETO afirmar: 

 
a) a recusa árabe à partilha da Palestina, imposta pela 

ONU, gerou uma declaração de guerra contra o 
Estado de Israel, por alguns países da Liga Árabe, 
em 15 de maio de 1948. Esse conflito que terminou 
em janeiro de 1949, envolveu Israel, Egito, Iraque, 
Jordânia, Líbano, Síria e a Arábia Saudita. 

b) a Guerra dos Seis Dias (1967) foi conseqüência da 
atuação da OLP (Organização para Libertação da 
Palestina), da permanência das tropas da ONU na 
região e do bloqueio do golfo da Ácaba que 
prejudicava interesses israelenses. O Egito, a Síria e 
a Jordânia foram atacados e os judeus dominaram 
toda a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas 
de Golan, na Síria. 

c) no século XIX, surgiu na Europa um movimento 
político e religioso que ficou conhecido como Al 
fatah que visava o restabelecimento na Palestina, 
de um Estado judaico. Sediado em Viena, esse 
movimento ganhou poder e influência com a 
atuação de Theodor Hertzl (1860-1904), um 
jornalista austríaco que defendia a formação de 
uma nação judaica num território unificado. 

d) em 1993, Yitzhak Rabin, primeiro ministro de Israel, 
e Yasser Arafat, líder da OLP, firmam em 
Washington, um acordo prevendo a criação de uma 
Autoridade Nacional Palestina, com autonomia 
administrativa e policial, em alguns pontos do 
território palestino. Prevê-se também a progressiva 
retirada das forças israelenses de Gaza e da 
Cisjordânia. 

 
139 - (CEFET PR/2009)    
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O Império Árabe teve sua formação a partir da origem 
do islamismo, religião fundada pelo profeta Maomé. 
Antes disso, a Arábia era composta por povos semitas 
que, até o século VII, viviam em diferentes tribos. 
Apesar de falarem a mesma língua, estes povos 
possuíam diferentes estilos de vida e de crenças. Sobre 
esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Os beduínos eram nômades e levavam uma vida 

difícil no deserto; com suas caravanas, praticavam 
o comércio de vários produtos pelas cidades da 
região. 

b) Os seguidores do alcorão, livro sagrado do Islã, 
acreditavam que deveriam converter todos ao 
islamismo através da Guerra Santa. Firmes nesta 
crença, eles expandiram sua religião ao Iêmen, 
Pérsia, Síria, Omã, Egito e Palestina. 

c) Nos campos artístico e literário, os árabes deixaram 
poucas contribuições, pois a cultura árabe foi muito 
limitada pelas restrições religiosas. 

d) Em 711, os árabes dominaram grande parte da 
península ibérica, espalhando sua cultura pela 
região da Espanha e Portugal. Em 732, foram 
vencidos pelos francos, que barraram a expansão 
deste povo pelo norte da Europa. 

e) Durante o período de conquistas, os árabes 
ampliaram seu conhecimento através da absorção 
das culturas de outros povos, levando-as adiante a 
cada nova conquista. Foram eles que difundiram as 
obras de grandes pensadores como Aristóteles pela 
Europa medieval. 

 
140 - (FGV/2009)    

Diversos conflitos que ocorrem no Oriente Médio 
envolvem povos que se distinguem, ora pela religião, 
ora por nacionalidades ou por aspectos culturais. Ainda 
que os povos se mobilizem pelos territórios, é possível 
identificar algumas áreas core, ou seja, em que se 
concentram. Observe o mapa abaixo e assinale a 
alternativa que expresse corretamente a relação entre 
povo e seu território core. 

 

 
 

 
a) 1-Palestinos e Judeus, 2-Curdos, 3-Xiitas, 4-Turcos, 

5-Sunitas 
b) 1-Palestinos e Judeus, 2-Xiitas, 3-Curdos, 4-Sunitas, 

5-Turcos 
c) 1-Judeus, 2-Palestinos, 3-Xiitas, 4-Curdos e Turcos, 

5-Sunitas 
d) 1-Maronitas e Judeus, 2-Xiitas, 3-Curdos, 4-Sunitas, 

5-Turcos 
e) 1-Palestinos e Judeus, 2-Sunitas, 3-Xiitas, 4- Curdos, 

5-Turcos 
 
141 - (FGV/2009)    

A religião muçulmana e a civilização islâmica surgiram 
na península Arábica no século VII e propagaram-se 
rapidamente pelo Oriente Médio e norte da África. A 
esse respeito é correto afirmar que: 

 
a) a divisão entre xiitas e sunitas ocorreu ainda no 

século VII, devido à suspeita do envolvimento do 
califa Ali no assassinato de seu antecessor Otmã, o 
que representou o primeiro grande conflito interno 
muçulmano. 

b) apesar das influências judaicas e cristãs, a religião 
muçulmana diferenciou-se pelo seu monoteísmo 
flexível, que permitiu o culto animista e a aceitação 
de entidades míticas. 

c) apesar de assentado na religião, o Islão 
estabeleceu, desde o século VII, a separação entre 
os poderes religiosos e laicos, permitindo o seu 
acentuado desenvolvimento científico e cultural. 

d) o Corão, o livro sagrado da religião muçulmana, é a 
compilação das revelações divinas feitas a diversos 
profetas e dos relatos da vida de Maomé escritos 
por seus seguidores. 

e) em virtude do seu acirrado dogmatismo religioso, a 
cultura islâmica manteve-se completamente imune 
a influências culturais em seu processo de 
expansão, nos séculos VII e VIII. 

 
142 - (Mackenzie SP/2009)    

“Em nenhum outro lugar, o passado reverbera no 
presente de maneira tão profunda.” 

Revista Superinteressante, referindo-se à cidade de 
Jerusalém, 02/2008 

 
I. Jerusalém, berço do Judaísmo, é considerada pelos 

judeus a capital eterna e indivisível do Estado de 
Israel. 

II. Na Guerra dos 6 Dias (1967), entre Israel e a Liga 
Árabe, Israel conquistou Jerusalém Oriental, que 
estava sob domínio da Jordânia desde a Guerra de 
independência de Israel, entre 1948/1949. 

III. No início da década de 1990, apesar da assinatura do 
Acordo de Oslo entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, 
a disputa pelo controle de Jerusalém não foi 
solucionada, tornando-se um obstáculo para a paz 
na região. 
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Considerando I, II e III acima, o texto da Revista se 
reforça pelo que se afirma 

 
a) em I e em II, somente. 
b) em II e em III, somente. 
c) em I e em III, somente. 
d) em I, somente. 
e) em I, em II e em III. 

 
143 - (UEPG PR/2009)    

O Oriente Médio é atualmente um dos principais focos 
de tensão geopolítica internacional. A complexidade das 
disputas nessa região é decorrente de uma série de 
questões, como as perspectivas de nação, a 
religiosidade e o controle territorial e político do espaço 
disputado entre árabes e israelenses. Sobre este tema, 
assinale o que for correto.  

 
01. Yasser Arafat foi um dos grandes defensores dos 

interesses palestinos e liderou a Organização de 
Libertação da Palestina (OLP).  

02. O Líbano, país em que a população se divide entre 
cristãos e muçulmanos, tem sofrido por conta de 
guerras civis e por causa da interferência de países 
como a Síria e Israel.  

04. Nas últimas décadas, os Estados Unidos têm se 
destacado como um fiel aliado e um defensor 
intransigente do interesse dos palestinos na disputa 
estabelecida entre eles e o estado de Israel.  

08. A Faixa de Gaza, as colinas de Golan e a Cisjordânia 
encontram-se na região do Oriente Médio.  

16. Apesar de contar com um grande número de 
cristãos, o Oriente Médio possui uma população 
predominantemente islâmica. 

 
144 - (UFLA MG/2009)    

O final do ano de 2008 foi marcado pelos conflitos na 
Faixa de Gaza, que envolveram governo de Israel e o 
Hamas. Sobre o Hamas, pode‐se afirmar, EXCETO: 
 
a) O Hamas é um Movimento de Resistência Islâmica 

e tem como objetivo lutar contra Israel e promover 
a criação de um Estado islâmico palestino. 

b) Na década de 1990, o Hamas iniciou uma série de 
atentados, condenados por muitos países, na 
tentativa de enfraquecer as negociações de paz 
entre o Estado de Israel e Iasser Arafat. 

c) Embora lute contra a presença israelense na região, 
o Hamas reconhece a legitimidade do Estado de 
Israel e, em sua carta de princípios, anseia somente 
pela criação do Estado Palestino. 

d) Ao vencer as eleições em 2006, o Hamas assumiu o 
poder na Palestina, até então nas mãos do Fatah, 
que, após conflitos, foi expulso de Gaza. 

 
145 - (UFMS/2009)    

“Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a 
campo, até que não haja mais lugar, e ficam como 
únicos moradores no meio da terra!” (Isaias 5: 8). “Ai 

dos que decretam leis injustas; dos que escrevem leis de 
opressão, para renegarem justiça aos pobres, para 
arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de 
despojarem as viúvas e roubarem os órfãos!”. (Isaias 10: 
1-2) 

 
“Assim diz o Senhor: por três transgressões de Israel, e 
por quatro, não sustentarei o castigo, porque os juízes 
vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado 
por causa de um par de sandálias” (Amós 2: 6).  
“Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo 
de trigo, não habitareis nas casas de pedras que tendes 
edificado, nem bebereis do vinho das vinhas desejáveis 
que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas 
transgressões, e graves os vossos pecados: afligis o 
justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados no 
tribunal. Portanto, o que for prudente guardará então 
silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o 
mal, para que vivais; e assim o Senhor, o Deus dos 
Exércitos, estará convosco, como dizeis”. (Amós 5: 11-
14). 

 
Com base nos textos e nos seus conhecimentos sobre o 
assunto, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) sobre o 
contexto histórico e social dos hebreus da Antiguidade 
em que estão inseridas as proclamações dos profetas 
Isaias e Amós. 
 
01. Inserem-se no contexto da reforma da religião 

hebraica, ocorrida entre os séculos VIII e VII a. C., 
fundamentada basicamente em três doutrinas: o 
monoteísmo, sendo Javé o único Deus do universo; 
a noção de que Javé é exclusivamente o Deus da 
retidão, o que faz com que o mal deste mundo 
venha dos homens e não de Deus; e a noção de que 
os fins da religião são essencialmente éticos, ou 
seja, voltados para a justiça e a defesa dos 
oprimidos. 

02. Inserem-se no contexto do Êxodo ocorrido no 
século XIII a. C., quando, sob o comando de Moisés, 
os hebreus saíram do Egito para se estabelecerem 
em Canaã, território que rapidamente 
conquistaram dos samaritanos e dos filisteus em 
razão de sua forte coesão política e social, 
resultante de uma religião politeísta, renovada pela 
ação dos profetas. 

04. Inserem-se no contexto da Diáspora, quando, após 
violenta repressão à revolta popular provocada 
pela destruição do Templo de Jerusalém pelos 
romanos, em 70 a. C., os hebreus foram expulsos da 
Palestina dispersando-se pelo mundo, elemento 
que impulsionou a necessidade de uma renovação 
religiosa conduzida pelos profetas como forma de 
coesão cultural do povo hebraico no exílio. 

08. Inserem-se no contexto do Cisma, ou seja, da 
separação das 12 tribos hebraicas em dois reinos, 
Israel e Judá, ocorrida em meados do século X a. C., 
devido ao descontentamento popular em relação à 
política social e tributária criada pelo rei Davi, que 
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além dos altos impostos decretou o trabalho 
compulsório, explorando sobretudo os 
camponeses. 

16. Correspondem à resposta dada pelos profetas a um 
contexto social e político marcado por intensa 
corrupção das cortes de justiça hebraicas, pelo 
domínio de uma aristocracia local enriquecida com 
o comércio e com a apropriação das terras dos 
camponeses endividados, situação que, fazendo 
aprofundar a falta de coesão interna do povo 
hebreu, aumentava a ameaça de dominação 
externa. 

 
146 - (UFMS/2009)    

Em dezembro de 1978, a capital do Irã, Teerã, foi 
invadida por dois milhões de iranianos, que saíram às 
ruas em protesto contra o governo do xá Reza Pahlevi. 
Era o auge de uma crise que mudaria radicalmente o 
cenário político do país. No início de 1979, um mês 
depois dos grandes protestos de Teerã, incapaz de 
resistir à pressão popular, o xá Reza Pahlevi fugiu do 
país. A queda da monarquia e a tomada do poder pelos 
fundamentalistas xiitas ficaram conhecidas como 
Revolução Islâmica. Em plebiscito, os iranianos optaram 
pelo sistema presidencialista de governo e, com a 
aprovação da nova Constituição, em abril de 1979, o Irã 
foi oficialmente declarado uma República Islâmica. 
Sobre o processo político iraniano antes e depois da 
Revolução Islâmica, assinale a alternativa correta. 

 
a) A República Islâmica iraniana baseia-se num regime 

de governo presidencialista, dividido entre: o poder 
secular, exercido por um presidente eleito pelo 
voto universal, que, além de comandar os assuntos 
estratégicos, controla as Forças Armadas, o Poder 
Judiciário e parte do Legislativo; e o poder religioso, 
exercido por um aiatolá, que, submetido ao 
presidente eleito, é responsável pela coordenação 
das políticas governamentais e pelo controle da 
hierarquia religiosa do país. 

b) Além de mudanças profundas na estrutura política 
interna, a Revolução Islâmica iraniana trouxe 
transformações radicais nas relações internacionais 
do país, uma vez que a ascensão dos 
fundamentalistas xiitas ao poder permitiu um 
melhor contato cultural do Irã com países islâmicos 
do Oriente Médio, a exemplo de seu tradicional 
aliado, o Iraque, além de permitir uma abertura 
maior do país em relação ao Ocidente, dificultada 
durante todo o período da monarquia de caráter 
ultranacionalista do xá Reza Pahlevi. 

c) A Revolução Islâmica iraniana foi resultado de um 
longo processo histórico iniciado em 1921, quando, 
por meio de um golpe de Estado que derrubou o 
então presidente Mahmoud Ahmadinejad, 
ascendeu ao poder o aiatolá Ruhollah Khomeini, 
que implantou uma prática política nacionalista e 
ocidentalizante, caracterizada, entre outras 
medidas, pela mudança do nome do país de Irã para 

Pérsia, pela retomada dos antigos contratos de 
exploração petrolífera firmados com empresas 
inglesas e pela abolição do uso obrigatório do véu 
pelas mulheres. 

d) A Revolução Islâmica no Irã constituiu-se em fator 
preponderante para a redefinição das estratégias 
econômicas e geopolíticas norte-americanas no 
Oriente Médio, uma vez que, ao contrário da 
monarquia do xá Reza Pahlevi, tradicional aliada da 
União Soviética na região, o regime teocrático pró-
ocidental iraniano, controlado pelos 
fundamentalistas xiitas, apoiou e continua a dar 
apoio à invasão dos Estados Unidos no Iraque, país 
que desde a ascensão do sunita Sadam Hussein ao 
poder, em 1980, disputava com o Irã o controle da 
produção de petróleo no Golfo Pérsico. 

e) No modelo de República Islâmica, instaurado no Irã 
com a revolução de 1979, o governo é dividido 
entre o poder laico, exercido por um presidente 
eleito pelo voto universal e que é o responsável 
pela coordenação das políticas governamentais, e o 
poder religioso, exercido por um aiatolá, ou seja, 
um alto sacerdote da religião muçulmana, que, 
sobrepondo-se ao presidente, como líder supremo, 
comanda os assuntos estratégicos, controla as 
Forças Armadas, o Poder Judiciário, parte do 
Legislativo e a hierarquia religiosa do país. 

 
147 - (UNESP SP/2009)    

Quando da criação do Estado de Israel pela ONU, estava 
prevista a criação de dois estados, um judeu e outro 
árabe, no território do antigo mandato britânico. 
Apenas o primeiro viabilizou-se. 
 
Explique o contexto em que se deu a criação do Estado 
de Israel 

 
148 - (UNESP SP/2009)    

Num momento em que o Império Romano do Ocidente 
havia desmoronado e os Impérios Bizantino e Persa se 
esfacelavam, os árabes expandiram consideravelmente 
seus domínios. Em menos de 100 anos o Islã era a 
religião de toda a costa sul e leste do Mediterrâneo, 
além de ter se espalhado para a Pérsia, até o vale do 
Indo, e para a Península Ibérica. 

(Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo, História para o 
Ensino Médio) 

 
No contexto de tantas conquistas, a civilização árabe 
 
a) sintetizou criativamente as tradições culturais 

árabe, bizantina, persa, indiana e grega. 
b) rejeitou as contribuições culturais originadas de 

povos que professassem outras crenças. 
c) submeteu pelas armas os povos conquistados e 

impôs o deslocamento forçado das populações 
escravizadas. 

d) perseguiu implacavelmente os judeus, levando à 
sua dispersão pelos territórios da Europa do leste. 



 

 
38 

www.historiaemfoco.com.br 

Oriente Médio e Islâmismo 

38 

e) desprezou os ofícios ligados às artes, às ciências e à 
filosofia relegados aos povos conquistados. 

 
149 - (Mackenzie SP/2009)    

A guerra contra o Iraque detonou outra: a guerra de 
notícias na mídia global. Agências anglo-americanas 
divulgaram para o mundo frases e imagens produzidas 
por repórteres a serviço do governo norte-americano. 
As agências árabes ou de países contrários à guerra 
veiculavam a morte de civis e o bombardeio de escolas, 
hospitais, museus e residências, de tal forma que um 
estudioso afirmou em um artigo publicado no quarto dia 
da guerra: 
“Olhe para as imagens como uma seleção parcial da 
realidade. Desconfie de todas as notícias. (...) A ofensiva 
da informação está em curso.” 

(Magnoli, Demétrio. “Desconfie das notícias; elas 
também são teleguiadas”. In: Folha de S. Paulo – 

Mundo, 24 de março de 2003, p.A19.) 
 
 
A partir do texto, podemos inferir que: 
 
a) a mídia não colabora para a solução dos conflitos 

internacionais, uma vez que, ao retratar a verdade 
sobre as guerras, impede o diálogo entre os países 
em luta. 

b) a mídia, nos permite conhecer a verdade acerca das 
guerras, o que facilita nossa compreensão a 
respeito das motivações dos conflitos. 

c) a imparcialidade na produção jornalística na 
cobertura de conflitos internacionais cria 
dificuldades para sua compreensão por parte do 
público leigo. 

d) a manipulação das informações também faz parte 
da estratégia das partes em guerra, uma vez que 
pode garantir o importante aval da comunidade 
internacional. 

e) não cabe ao leitor descobrir a verdade presente em 
conflitos internacionais, uma vez que a opinião da 
sociedade civil em nada interfere para o desfecho 
dos mesmos. 

 
150 - (UERJ/2005)    

Ou estão do nosso lado ou do lado dos terroristas. 
George W. Bush 

 
Com um fervor patriótico e união nacional nunca vistos 
desde a II Guerra Mundial, os Estados Unidos vão ao 
contra-ataque ao terror. 

( Veja, 26/09/2001) 
 

As relações internacionais vêm, nos últimos anos, dando 
cada vez mais destaque à discussão sobre o terrorismo. 
Neste sentido, as atuais ações norte-americanas no 
espaço político do Oriente Médio têm por objetivo: 
 
a) inserir sociedades periféricas nos fluxos globais de 

produção e informação 

b) alterar as diretrizes das políticas interna e externa 
dos países dessa região 

c) democratizar as monarquias totalitárias e 
fomentadoras do terrorismo internacional 

d) neutralizar os movimentos favoráveis à 
ocidentalização das instituições políticas e jurídicas 

 
151 - (UERJ/2005)    

No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu à 
destruição do World Trade Center, em Nova Iorque, e 
ao ataque ao Pentágono, em Washington, 
intensificando o medo em relação ao terrorismo. 
No dia 11 de março de 2004, novos atentados terroristas 
foram realizados, dessa vez em Madri. A ameaça de 
ações terroristas que paira sobre os Estados-nação gera, 
entre outras, a seguinte conseqüência: 
 
a) agravamento dos conflitos étnicos e culturais 
b) fim do próprio Estado-nação e da bipolaridade 
c) enfraquecimento dos nacionalismos de direita e de 

esquerda 
d) incorporação dos movimentos sociais e políticos às 

forças armadas 
 
152 - (UEM PR/2009)    

Os focos das tensões políticas internacionais no Oriente 
Médio, decorrentes de disputas regionais que envolvem 
questões nacionais, religiosas e estratégicas, adquiriram 
relevância principalmente após a Segunda Guerra 
Mundial. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. A recusa da Liga Árabe em aceitar a divisão do 

território palestino, que previa um Estado Judeu e 
um Estado Árabe, foi um dos motivos da Guerra 
entre judeus e palestinos. 

02. A guerra de Suez, de 1956, marcou a entrada das 
nações ocidentais (França e Inglaterra) como 
aliadas de Israel na luta contra os palestinos. 

04. Camp David é a denominação dada pelos palestinos 
para suas conquistas de territórios israelenses. 

08. Intifada é uma palavra árabe que expressa 
“levante” ou “rebelião”. Esse termo foi usado para 
denominar a revolta de jovens palestinos que 
habitavam Cisjordânia e Gaza, territórios ocupados 
por Israel em 1967. 

16. Na década de 1980, Irã e Iraque se envolveram em 
uma guerra que produziu consequências 
desastrosas para os dois países. 

 
153 - (UFSM RS/2009)    

O mundo atual é batizado por atentados terroristas, 
como o ataque ás torres do World Trade Center, e pela 
resposta norte-americana a essa agressão, ou seja, a 
ocupação militar do Afeganistão e do Iraque. Tendo 
como referência esse cenário. considere as seguintes 
alternativas: 



 

 
39 

www.historiaemfoco.com.br 

Oriente Médio e Islâmismo 

39 

 
Charge de Rex Babin 

In: www.graphar.blogspot.com/2007/09/leituras. 
 

 
Cinco anos de invasão. Charge de Latuff. 

In: www.everdade.org.br/edicao.php?numero=93 
 

I. a situação privilegiada dos Estados Unidos como 
única superpotência militar no planeta, após o fim 
da União Soviética. 

II. a utilização constante e ampliada da energia 
resultante de combustíveis fósseis (petróleo e 
carvão) pela economia norte-americana. 

III. o aumento do descontentamento das populações 
do Oriente Médio com o apoio dos Estados Unidos 
ao Estado de Israel, quanto ao modo como esse 
último trata o mundo árabe. 

IV. o fortalecimento do poder de decisão da ONU em 
equacionar as situações de tensão interacional ou 
intervir nelas. 

 
Está (ão) correta (s) 

 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas II e III. 
d) apenas III e IV. 
e) apenas IV. 

 
154 - (UNEB BA/2009)    

A partir da análise do mapa e dos conhecimentos sobre 
a questão da Palestina, pode-se afirmar: 

 
 

01. Os atuais conflitos que eclodem na região se 
relacionam ao fato de Israel ter construído um 
muro na Cisjordânia, impedindo ataques terroristas 
a Israel. 

02. A Faixa de Gaza, onde vive a população de 
refugiados palestinos, fazia parte do Egito antes de 
Israel declarar sua independência. 

03. O Estado de Israel tem sua origem no movimento 
Sionista, cujo objetivo é estabelecer um “lar 
nacional” para o povo judeu. 

04. A ação do Hamas contra o povo judeu vincula-se ao 
fato de Israel ter anexado definitivamente o Sinai ao 
seu território durante a Guerra dos Seis Dias. 

05. O descumprimento do Governo Sírio em romper 
com o Hamas e o Hezbollah levou Israel a um novo 
bloqueio de suprimentos e de combustíveis nas 
Colinas de Golã, território devolvido à Síria após a 
Guerra do Yom Kipor. 

 
155 - (FUVEST SP/2010)    

Sobre os muçulmanos que vivem na África e Ásia é 
correto afirmar: 

 

http://www.graphar.blogspot.com/2007/09/leituras
http://www.everdade.org.br/edicao.php?numero=93
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156 - (UEM PR/2010)    

Sobre os conflitos no Oriente Médio, que envolvem 
árabes, palestinos e judeus, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, 

a Organização das Nações Unidas - ONU - aprovou 
um plano de partilha da Palestina que previa a 
criação de um Estado judeu e de um Estado árabe 
palestino. 

02. As duas primeiras décadas após a criação do Estado 
de Israel foram marcadas por uma convivência 
pacifica entre árabes, palestinos e judeus. Os 
conflitos se iniciaram, em 1973, com a Guerra do 
Yom Kippur. 

04. O reconhecimento do Estado da Palestina, por 
parte de Israel, em acordo firmado em 2002, 
colocou fim aos conflitos entre judeus e as 
entidades representativas do povo palestino, como 
a Organização para a Libertação da Palestina e o 
Hamas. 

08. Na origem do Estado de Israel, está o movimento 
sionista. Entre o final do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX, discriminados e perseguidos 
em países europeus, os judeus iniciaram um 
movimento internacional para o retorno à 
Palestina. 

16. Em 1990, os ataques da Jordânia ao exército de 
ocupação israelense obrigaram Israel a abandonar 

definitivamente o território jordaniano e a Faixa de 
Gaza, na Palestina. 

 
157 - (UFMG/2010)    

Sob pressão do cartel de produtores de petróleo, a 
OPEP, o preço do produto, então baixo e, em termos 
reais, caindo desde a guerra, mais ou menos 
quadruplicou em 1973 [...] Na verdade, a gama real de 
flutuações foi ainda mais sensacional: em 1970 o 
petróleo era vendido a um preço médio de 2,53 dólares 
o barril, mas no fim da década de 1980 o barril valia 41 
dólares. 
HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. O breve século 

XX: 
1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 459. 

 
Considerando-se a chamada Crise do Petróleo de 1973 
e seus impactos, é INCORRETO afirmar que 

 
a) a origem da crise foi o embargo da OPEP à 

exportação de petróleo, cuja intenção era a de 
pressionar pela desocupação do Canal de Suez. 

b) essa crise é um dos fatores que explicam a recessão 
econômica e o aumento do desemprego nos países 
centrais, em meados da década de 1970. 

c) o incremento nos preços gerou o enriquecimento 
súbito dos exportadores árabes e o excesso de 
recursos nas mãos desse grupo resultou no 
fenômeno dos petrodólares. 

d) os países prejudicados pela encarecimento do 
petróleo responderam com várias medidas, que 
abrangeram do racionamento de combustíveis à 
pesquisa de fontes energéticas alternativas. 

 
158 - (UFMS/2010)    

“Os piratas que atacam navios no Mar da Arábia e no 
Golfo de Áden obtiveram cerca de US$ 150 milhões com 
pagamentos de resgate durante os 12 últimos meses, 
afirmou o ministro queniano das Relações Exteriores, 
Moses Wetangula, nesta sexta-feira (21). Segundo 
Wetangula, estes ganhos incentivam os piratas a 
seguirem adiante com suas atividades, em uma área 
essencial para o tráfego marítimo internacional. O 
complô está ficando cada vez maior. ‘O que começou 
como uma simples atividade ilegal praticada por alguns 
cidadãos somalis transformou-se em uma verdadeira 
organização criminosa internacional que afeta a todos’, 
acrescentou. Piratas somalis detêm atualmente o Sirius 
Star, um superpetroleiro saudita que transporta 300 mil 
toneladas de petróleo, e pedem US$ 25 milhões para 
libertá-lo. O carregamento de petróleo do Sirius Star 
está avaliado em cerca de US$ 100 milhões. De acordo 
com o Escritório Marítimo Internacional (BMI), 94 
navios foram atacados por piratas somalis desde 
janeiro. Trinta e oito destes barcos foram seqüestrados, 
e 17 ainda estão em poder dos piratas.  
Vários países já enviaram navios de guerra ao largo da 
Somália para combater os piratas, até agora sem 
sucesso.” 
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(Disponível em: http://g1.globo.com/noticias/mundo, 21/ 
08/ 2008). 

 
Atos envolvendo roubos no mar, como o descrito acima, 
aumentaram nos últimos anos. Em 2008 foram 111 
sequestros e, só no primeiro semestre de 2009, o 
número de ataques já havia ultrapassado 100. 
Com base nas informações e nos seus conhecimentos 
sobre o assunto, assinale a(s) afirmativa(s) que 
explica(m) corretamente a ocorrência desse fenômeno 
no atual momento histórico. 

 
01. Essas ações fazem parte do novo cenário mundial 

globalizado advindo com o fim da Guerra Fria, 
quando, em razão da expansão do comércio 
internacional, as embarcações mercantes passaram 
a circular em maior número pelos mares, sem 
proteção militar. 

02. O fenômeno está inserido no atual contexto dos 
conflitos entre o Ocidente cristão e o Oriente 
muçulmano, uma vez que os governos assentados 
no fundamentalismo islâmico, casos da Somália e 
do Quênia, concedem licença para que os piratas 
sequestrem exclusivamente embarcações 
ocidentais, no intuito de aumentar o erário público 
desses países. 

04. O fenômeno está diretamente relacionado ao 
embargo econômico imposto ao Quênia pelos EUA 
após os atentados de 11 de setembro de 2001, a 
partir do que militantes da Al Qaeda, sediados na 
Somália, passaram a sequestrar navios oriundos do 
Ocidente como mais uma estratégia da “jihad”, ou 
guerra santa. 

08. O fenômeno está intimamente relacionado aos 
conflitos étnicos de Darfur, que desencadearam o 
envolvimento dos antigos agricultores locais em 
sequestros de navios como forma alternativa de 
sobrevivência após a perda de suas terras, 
confiscadas pelas milícias Janjaweed, que contam 
com o apoio do governo somali. 

16. Localizada numa rota estratégica para o comércio 
mundial, a Somália, um dos países mais pobres do 
continente africano, vive, desde o início da década 
de 1990, uma situação política instável, com guerra 
civil e crise econômica, o que desencadeou o 
envolvimento de antigos pescadores em sequestros 
de navios, sobretudo após terem sua tradicional 
forma de subsistência destruída pela pesca ilegal 
executada por barcos estrangeiros no Golfo de 
Aden. 

 
159 - (UFPR/2010)    

A respeito do islamismo e dos países 
preponderantemente islâmicos, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
1. O mundo islâmico, além dos povos árabes, é 

constituído também por sociedades africanas, da 
Ásia Central e do Sudeste Asiático. 

2. A revolução xiita de 1979, que depôs o ditador Reza 
Pahlevi, ocorreu no Irã. 

3. Na guerra Irã-Iraque, o ditador Saddam Hussein 
contou com o apoio dos Estados Unidos e da União 
Soviética. 

4. Em virtude do universalismo do Islã, não existem 
mais diferenças étnicas ou religiosas dentro da 
comunidade muçulmana. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
160 - (UNESP SP/2010)    

O petróleo não é uma matéria-prima renovável e 
precisou de milhões de anos para sua criação. A maioria 
dos poços encontra-se no Oriente Médio, na antiga 
União Soviética e nos EUA. Sua importância aumentou 
desde meados do século XIX, quando era usado na 
indústria e hoje é um dos grandes fatores de conflitos 
no Oriente Médio. Aponte as três primeiras grandes 
crises do petróleo nos últimos anos. 

 
a) A primeira foi em 1973, quando os EUA tentaram 

invadir Israel para dominar os poços petrolíferos 
desse país; a segunda foi em 1979, quando foi 
criado o Estado da Palestina e eclodiu o conflito 
com a Arábia Saudita; a terceira foi em 1991, 
quando começou a guerra do Iraque. 

b) A primeira foi em 1973, quando houve uma crise de 
produção no Oriente Médio, levando ao aumento 
do preço dos barris de petróleo no mundo todo; a 
segunda foi em 1979, quando o Kuwait se recusou 
a vender petróleo para os EUA; a terceira foi em 
1991, quando começou a guerra dos EUA contra o 
Afeganistão. 

c) A primeira foi em 1973, devido ao conflito árabe-
israelense; a segunda em 1979, quando os árabes 
diminuíram a produção de barris; a terceira em 
1991, que acabou gerando a Guerra do Golfo, 
quando o Iraque invadiu o Kuwait. 

d) A primeira foi em 1973, quando o Iraque invadiu a 
Palestina; a segunda foi em 1979, período de baixa 
produção de petróleo no Oriente Médio; a terceira 
foi em 1991, devido à Guerra do Golfo. 

e) A primeira foi em 1973, quando vários países do 
mundo exigiram a fundação da OPEP para controlar 
os preços dos barris de petróleo; a segunda foi em 
1979, quando se deu o conflito árabe-israelense; a 
terceira foi em 1991, quando teve início a guerra da 
Palestina. 

 
161 - (UFMG/2010)    

No início do século XX, a expressão fundamentalismo 
foi cunhada, no mundo ocidental, para designar a 
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tendência de alguns grupos cristãos a recusar aspectos 

Sagradas. Posteriormente, em fins do mesmo século, o 
termo começou a ser usado em outros contextos e 
situações e ganhou notoriedade com o advento do 
Fundamentalismo Islâmico, que se caracteriza pelo 
mesmo impulso de retornar aos fundamentos da 
religião. 

 
Alguns grupos terroristas encontram inspiração em tal 
movimento religioso, mas é um equívoco confundir 
terrorismo com fundamentalismo. 

 
a) CITE duas razões para a emergência do 

Fundamentalismo Islâmico. 
b) ANALISE uma dessas razões. 

 
162 - (ESPM/2010)    

Em relação ao país abaixo, podemos aferir: 
 

 
 

a) é o mais populoso país do mundo árabe. 
b) seu atual poderio nuclear é uma ameaça ao 

ocidente. 
c) situa-se entre duas importantes zonas 

petrolíferas. 
d) o regime vigente é a monarquia islâmica. 
e) desvinculou-se da ONU por divergência com os 

Estados Unidos. 
 
163 - (ESPM/2010)    

Observe a matéria: 
 

 A decisão anunciada por Eli Yishai, ministro do 
interior israelense, coincidiu com a visita do vice-
presidente americano Joe Biden a Israel e região, 
produzindo enorme malestar. Biden, a mais alta 
autoridade americana a visitar Israel e os territórios 
palestinos, desde a eleição do presidente Barack 
Obama, buscava dar um impulso á retomada das 
negociações de paz no Oriente Médio. 
 A atitude israelense produziu enérgica reação da 
secretária de Estado Hillary Clinton que chamou o 
comportamento israelense de insultuoso. 

(Jornal Expresso, 10/03/2010.) 
 

O anúncio israelense que originou tamanho mal-estar 
entre Estados Unidos e Israel foi: 

 
a) sobre a continuação da construção do muro que 

separa Israel de territórios palestinos na 
Cisjordânia; 

b) de aprovação da construção de colônias 
(assentamentos) israelenses em Gaza; 

c) sobre a aprovação da construção de 1.600 novas 
moradias em Jerusalém oriental; 

d) sobre a decisão de refutar relatório da ONU 
relativo ao massacre de civis palestinos quando da 
intervenção israelense em Gaza; 

e) sobre a decisão de impedir que Joe Biden fizesse 
discurso no Knesset, o Parlamento Israelense. 

 
164 - (PUCCamp SP/2009)    

Cerca de arame farpado, muros cada vez mais altos, 
lembrando as fortificações em torno dos castelos 
feudais... Quando o muro de Berlim foi destruído em 
meio a muitas festas, pareceu, a princípio, que não 
existiriam mais cercas ou muros separando pessoas ou 
idéias. No entanto, eles estão ai, sendo velozmente 
construídos em várias partes do mundo, como este na 
Cisjordânia, com foto datada de fevereiro de 2008. 

 

 
(www.joaoleitao.com/viagem/2008/03/07) 

 
Assinale a alternativa que identifica correta e 
respectivamente a opinião de um líder israelense e de 
um palestino sobre o muro. 

 

http://www.joaoleitao.com/viagem/2008/03/07
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165 - (UDESC SC/2010)    

Analise as proposições relacionadas aos conflitos 
envolvendo a região do Oriente Médio.  

 
I. Sendo pró-ocidente, Israel, mesmo situado 

naquela região, mantém uma tradicional política 
de neutralidade com o mundo árabe.  

II. Iraque (árabe) e Irã (persa) viveram um sangrento 
conflito entre 1980 e 1988.  

III. A Revolução Xiita no Irã, no final da década de 
1970, ainda hoje tem forte repercussão entre as 
nações islâmicas.  

IV. Durante a Guerra do Golfo em 1991, não foram 
medidos esforços, dos dois lados, para que as 
jazidas de petróleo e o meio ambiente fossem 
preservados.  

 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.  

 
166 - (UNESP SP/2010)    

Cerca de 90% da população do Oriente Médio é 
muçulmana. O Islã, no entanto, está longe de ser uma 
fé monolítica. (...) Ainda que não disponhamos de 

estatísticas confiáveis, um cálculo crível aponta que 
65% dos muçulmanos do Oriente Médio são sunitas e 
uns 30%, xiitas. 

(Dan Smith. O Atlas do Oriente Médio. São Paulo: 
Publifolha, 2008.) 

 
Maior grupo religioso (dados por país, 2005) 

 

 
 

Em relação aos conflitos religiosos do Oriente Médio, é 
possível afirmar que 

 
a) a disputa religiosa entre judeus e muçulmanos 

nunca atrapalhou o amplo intercâmbio comercial 
na região. 

b) os muçulmanos se mantêm politicamente unidos 
e xiitas e sunitas jamais se opuseram ou se 
enfrentaram. 

c) islamismo, judaísmo e cristianismo nasceram na 
região, mas só os muçulmanos conservaram seus 
lugares santos. 

d) os judeus reivindicam o controle territorial 
completo do Oriente Médio, pois são maioria em 
todos os países da região. 

e) a maior população muçulmana não impediu a 
formação de um Estado judeu, nem proporcionou 
a criação de um Estado palestino. 

 
167 - (FGV/2010)    

Leia com atenção o texto abaixo. 
Esquerdas desprevenidas 
“(...) Depois dos ataques ocorridos em setembro, 
quando George W. Bush, sem especificar o inimigo 
nacional, declarou os Estados Unidos em guerra contra 
o mal, não se inaugura um novo tipo de conflito, que 
passa por cima de todas as convenções firmadas para 
afirmar a irracionalidade da própria guerra? Isso 
acontece paradigmaticamente no Oriente Médio, 
quando leis e tratados valem apenas como 
instrumentos da violência. A guerra deixa de se 
processar entre Estados-nação para se converter numa 
luta entre nações cujos respectivos Estados, ou Estados 
em formação, passam a ficar sob a ameaça de um 
inimigo sem rosto, que pode até mesmo habitar o 
interior de seu próprio território. É de notar ainda como 
esse tipo de conflito está longe da guerra civil, quando 
um grupo trata de tomar o poder para reformar o 
Estado, ou da guerra revolucionária, cujo objetivo final 
seria a abolição do próprio Estado. O Estado-nação 
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ameaçado abre mão daqueles ordenamentos jurídicos 
que legitimariam a violência exercida para se 
transformar ele mesmo num grupo terrorista. Em vez de 
se legitimar, agindo segundo a lei, passa a agir em nome 
da moral, como se existisse a moral universal. Cada 
parte, ao ver-se acuada, identifica-se com o Bem em luta 
contra o Mal.” 

José Arthur Giannotti, Folha de S.  
Paulo, Caderno Mais , 12/05/2002 

 
Como se pode constatar no trecho do artigo, o 
terrorismo tem merecido especial atenção devido a 
transformações significativas que esse tipo de ação vem 
apresentando, sobretudo após os atentados de 11 de 
setembro de 2001, nos Estados Unidos. 
Considerando esse fenômeno em seus vários sentidos e 
formas de atuação, assinale a alternativa correta. 

 
a) O terrorismo do século XXI caracteriza-se por estar 

circunscrito ao âmbito de um Estado Nacional, no 
qual um grupo luta por uma causa específica, como 
é o caso do IRA, o grupo separatista católico que 
reivindica a independência da República da Irlanda. 

b) Dois fatores caracterizam mais fortemente as 
organizações terroristas atuais: o uso sistemático 
da violência como forma de atuação política e a sua 
estrutura em redes cujos centros de operação 
encontram-se dispersos nos mais diversos Estados. 

c) Grupo terrorista característico do século XXI, a Al 
Qaeda, comandada por Osama Bin Laden, surgiu no 
Afeganistão como uma organização nacional e 
manteve sua atuação limitada à região do Oriente 
Médio. 

d) Enquanto Chávez é acusado pelos EUA de apoiar os 
rebeldes marxistas da FARC, considerados 
terroristas por Washington, o líder líbio Muammar 
Kadafi, do Hezbollah, está se tornando um dos 
maiores defensores das ações terroristas praticadas 
no Oriente Médio. 

e) Uma forma de terror pouco divulgada refere-se ao 
terrorismo de Estado, que, embora não admitido 
oficialmente, é adotado por organizações 
totalitárias como a OLP (Palestina), que utiliza 
métodos de tortura e execução para impedir a 
deserção de seus membros. 

 
168 - (FGV/2010)    

Observe a foto abaixo. 
 

 
 

Mulheres árabes caminham em frente a um painel com 
a foto do presidente dos EUA, Barack Obama, usando o 
tradicional lenço palestino, em Jerusalém.  

Reprodução de foto de Menahem Kahana/AFP,  
em "Imagens do Dia", no BOL Fotos / 14 de junho de 

2009 
in:http://images.google.com.br/images?hl=ptR&um= 

1&q=de+Menahem+Kahana+fotos&sa=N&start=20&nd
sp=20 

 
A foto acima foi divulgada pela imprensa internacional 
durante a última eleição geral realizada em Israel. No 
painel, como se pode observar, o presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, aparece vestindo um 
tradicional lenço palestino. 
Dentre as afirmativas abaixo, assinale a que melhor 
traduz a mensagem presente na imagem. 

 
a) É uma manifestação positiva da comunidade árabe 

de Jerusalém, que acredita na possibilidade de o 
presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
contribuir para colocar um fim nos conflitos do 
Oriente Médio. 

b) Trata-se de propaganda elaborada pelos partidos 
árabes durante as eleições israelenses. Esses 
partidos defendem que a intervenção de Barack 
Obama - que possui Hussein no nome - pode 
contribuir para restabelecer o diálogo entre 
palestinos e israelenses. 

c) Representa uma propaganda da extrema-direita 
judaica em Israel, que protesta apresentando o 
presidente norte-americano com o lenço 
tradicional palestino, para denunciar sua posição 
pró-árabe, em defesa da criação de um Estado 
Palestino. 

d) Refere-se a uma homenagem prestada pela 
comunidade judaica de Jerusalém, sobretudo pelos 
partidos da esquerda israelense, que, ao chamar o 
presidente dos EUA de Barack Hussein Obama, 
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pretendem destacar sua posição favorável à maior 
integração entre árabes e judeus. 

e) Retrata o presidente dos EUA, Barack Obama, como 
militante da causa árabe, identificado por essa 
razão como antissemita e aliado do primeiro 
ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. 

 
169 - (UEPG PR/2010)    

O Oriente Médio ainda se constitui em um foco de 
tensões geopolíticas internacionais. A respeito dos 
conflitos entre árabes e israelenses ocorridos a partir 
da segunda metade do século XX, assinale o que for 
correto. 

 
01. A Guerra dos Seis Dias, ocorrida no início da 

década de 1960, foi um dos mais tensos conflitos 
vividos entre árabes e israelenses desde a criação 
do Estado de Israel. 

02. Ao longo do seu mandato (2001-2009) o 
presidente norte-americano George W. Bush se 
esforçou para estabelecer a paz e o equilíbrio de 
forças entre árabes e israelenses no Oriente 
Médio, combatendo ações armadas e defendendo 
o diálogo como forma de resolver os problemas 
naquela região. 

04. A Faixa de Gaza é uma porção de terra ocupada 
pelos árabes e cercada pelo território de Israel. Em 
razão dessa característica, esse território é foco de 
choques constantes entre muçulmanos e judeus. 

08. O Hizbollah é um grupo político e paramilitar que 
encampou a causa israelense no Oriente Médio. 
Em várias de suas ações, consideradas terroristas, 
o Hizbollah atacou a população árabe naquela 
região, provocando um grande número de 
mortes. 

16. Durante muitos anos a Organização de Libertação 
da Palestina (OLP) se caracterizou pela realização 
de ações de terroristas contra os israelenses. 

 
170 - (FUVEST SP/2011)    

A burca não é um símbolo religioso, é um símbolo da 
subjugação, da subjugação das mulheres. Quero dizer 
solenemente que não será bem-recebida em nosso 
território. 

Nicolas Sarkozy, presidente da França, 22/6/2009, 
Estadão.com.br, 22/6/2009. 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bu
rcas-nao- 

tem- lugar-na-franca-diz-sarkozy,391152,0.htm –  
Acessado em 10/6/2010. 

 
Deputados que integram a Comissão Parlamentar 
encarregada de analisar o uso da burca na França 
propuseram a proibição de todos os tipos de véus 
islâmicos integrais nos serviços públicos. (…) A 
resolução prevê a proibição do uso de tais vestimentas 
nos serviços públicos — hospitais, transportes, escolas 
públicas e outras instalações do governo. 

Folha Online, 26/1/2010. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u68

4757.shtml. 
Acessado em 10/6/2010. 

 
Com base nos textos acima e em seus conhecimentos, 
assinale a afirmação correta sobre o assunto. 

 
a) O governo francês proibiu as práticas rituais 

islâmicas em todo o território nacional. 
b) Apesar da obrigatoriedade de o uso da burca se 

originar de preocupações morais, o presidente 
francês a considera um traje religioso. 

c) A maioria dos Estados nacionais do Ocidente, 
inclusive a França, optou pela adoção de políticas 
de repressão à diversidade religiosa. 

d) As tensões políticas e culturais na França 
cresceram nas últimas décadas com o aumento do 
fluxo imigratório de populações islâmicas. 

e) A intolerância religiosa dos franceses, fruto da 
Revolução de 1789, impede a aceitação do 
islamismo e do judaísmo na França. 

 
171 - (IBMEC RJ/2011)    

“Ponto de cruzamento de diferentes povos e crenças há 
milênios, o Oriente Próximo entra no século XXI como 
grande foco de tensão mundial: lá se desenvolvem 
intrincados e importantes conflitos desta nossa época. 
Suas raízes são históricas, pois, desde a Idade Média — 
quando os cruzados cristãos lutavam para retomar sua 
Terra Santa dos muçulmanos — o território sofre com 
disputas ferozes, regando o solo do deserto com um 
desmedido derramamento de sangue. 
[...] Estamos falando de um cenário particular, em 
grande parte desértico, que valoriza os cursos de água 
e as terras férteis, e de uma riqueza histórica sem igual, 
que oculta ruínas de civilizações milenares. [...] Muita 
coisa disso, hoje, está sob intensa artilharia, abrigando 
povos que se perguntam: quando esses conflitos terão 
fim?” 

HENRIQUES JR.; L. Mar de sangue no deserto – 2006 – p.50-
51 

 
Várias foram as guerras travadas entre árabes e 
israelenses ao longo dos últimos sessenta e dois anos. 
Sobre esses conflitos, assinale a afirmativa FALSA: 

 
a) o primeiro grande conflito foi a Guerra de 

Independência, ocorrida em 1948, uma 
demonstração bastante evidente da não 
aceitação, pelos árabes, da criação do Estado de 
Israel; 

b) a chamada Guerra de Suez, do ano de 1956, foi 
motivada pela decisão do presidente egípcio 
Gamal Abdel Nasser de nacionalizar o canal, 
impedindo o acesso de Israel; 

c) A Guerra dos Seis Dias, de 1967, foi a mais 
importante vitória militar dos israelenses, que 
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anexaram diversas regiões ao seu território como, 
as Colinas de Golã e a Cisjordânia; 

d) em termos globais, a Guerra do Yom Kippur foi 
extremamente grave em suas consequências, na 
medida em que gerou a primeira grande crise do 
petróleo; 

e) hoje continuam sob a direção de Israel algumas 
áreas anexadas na guerra de 1967, tais como a 
Faixa de Gaza e a Península do Sinai, razão 
suficiente para manter um clima extremamente 
tenso em toda a região. 

 
172 - (UDESC SC/2011)    

O Irã é oficialmente uma República Islâmica, conhecido 
até a primeira metade do século XX apenas como 
Pérsia. Em 1979 houve uma revolução que fez aquele 
país sair da condição de Monarquia Autocrática para 
República Islâmica.  

 
Sobre o Irã e a condição de República Islâmica, é 
incorreto afirmar que:  

 
a) o Aiatolá Khomeini foi o grande promotor da 

Revolução Islâmica, que visivelmente começava a 
se opor à ocidentalização pela qual o Irã passava.  

b) a Revolução Iraniana que derrubou o Xá 
Mohammad Reza Pahlevi contou com apoio de 
amplos setores sociais num primeiro momento, 
para em seguida fazer chegar ao poder os aiatolás.  

c) o Irã Persa é árabe e, por extensão, islâmico, pois 
todos os islâmicos são árabes e vice-versa.  

d) entre 1980 e 1988, o Irã entrou em sangrento 
conflito com o Iraque, pouco tempo depois de ter 
passado pela Revolução.  

e) recentemente o Irã foi acusado pela comunidade 
internacional de possuir armas nucleares.  

 
173 - (UEPB/2011)    

Em maio de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido e 
reconhecido por vários membros da ONU. Desde então 
a tensão entre árabes e judeus no Oriente Médio 
explode periodicamente em conflitos armados. 
Enumere a coluna da direita com a da esquerda: 

 
(1) Segunda Guerra Árabe-Israelense 
(2) Guerra dos Seis Dias 
(3) Guerra do Yom Kippur 

 
(  ) Em 1956, o Egito estatizou a Companhia do Canal 

de Suez, acabando com o controle de ingleses e 
franceses. Como Egito e Israel não se entendiam 
sobre a questão da Faixa de Gaza, França, 
Inglaterra e Israel invadiram o Egito, gerando este 
conflito. 

(  ) Em 1973, Egito e Síria atacaram Israel no Dia do 
Perdão Judaico por saberem que seu exército 
participava das celebrações. Conseguiram avançar 
pelo território israelense até que foram forçados 
a recuarem para a linha de cessar fogo de 1967. 

(  ) Temendo a concentração de forças árabes em 
suas fronteiras, Israel atacou Egito, Jordânia e Síria 
em 1967. Após combates, houve cessar fogo e o 
acerto de que Israel controlaria a Faixa de Gaza, 
parte da península do Sinai, Cisjordânia, 
Jerusalém e as Colinas de Gola – os chamados 
territórios ocupados. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) 3, 1, 2  
b) 1, 2, 3  
c) 2, 1, 3 
d) 1, 3, 2 
e) 3, 2, 1 

 
174 - (UFAC/2011)    

“O grupo palestino Hamas disse que lutará até que 
Israel atenda suas exigências para um cessarfogo.” 

BOWEN, Jeremy. Cessar-fogo não deve pôr fim à guerra na 
Faixa de Gaza. BBCBrasil.com. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/
2009/01/ 

090118_gazatregua_analise_fp.shtml. 
 

O texto do site da BBCBrasil.com trata dos conflitos 
armados entre palestinos e o Estado de Israel, que teve 
seu início quando: 

 
a) A ONU, no ano de 1947, fez a divisão entre os 

territórios da Palestina e Israel. Ação que 
desencadeou um ataque da Liga Árabe ao Estado 
de Israel. 

b) No movimento sionista, criado no séc. XIX, por 
Theodor Herzl, que tinha como propósito a 
formação de um estado judaico com 
reconhecimento internacional da Palestina. 

c) Na assinatura dos Acordos de Camp David, pelos 
quais se estabelecia a concordância na negociação 
para a devolução do Sinai ao Egito e a autonomia 
restrita aos palestinos que habitavam Gaza. 

d) Na Intifada e no Haganah. 
e) Na Declaração de Balfour, em que foi concedido 

apoio britânico para a criação de uma pátria 
judaica na Palestina. 

 
175 - (UFAL/2011)    

A religião islâmica: 
 

a) tem por base o monoteísmo absoluto que 
impunha ao crente a sujeição à vontade divina, 
segundo o que está expresso no Corão. 

b) é original; nela não se percebem marcas ou 
influências de quaisquer outras religiões 
monoteístas. 

c) rejeitava qualquer tipo de exposição pública de fé, 
mais especificamente aquelas coletivas, pelo que 
proibia a construção de templos. 
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d) obrigava a todos os convertidos o pagamento de 
um tributo para ajuda aos pobres, o que 
contribuiu para o aumento do poder dos chefes 
tribais. 

e) obteve imediata acolhida dos grupos mais 
abastados da sociedade árabe, pois Maomé era de 
origem aristocrática. 

 
176 - (UFPE/2011)    

A religião muçulmana foi eixo da cultura de muitos 
povos e estimulou conquistas importantes no campo 
das vitórias imperialistas. Possui semelhanças com a 
religião cristã, embora mantenha tradições vindas de 
outros credos. A propósito, a religião muçulmana: 

 
00. cultua um único Deus, além de, como os cristãos, 

acreditar na existência do bem e do mal. 
01. ficou ausente dos feitos culturais da literatura 

medieval, vinculando-se apenas às reflexões 
filosóficas. 

02. acredita nas revelações de Maomé, seu grande 
profeta, que prometia o paraíso para seus 
seguidores. 

03. se rege pelo Livro do Alcorão, onde se pode 
encontrar os princípios que definem suas crenças 
e suas relações com o judaísmo. 

04. desconfia das promessas de um juízo final, 
embora acredite na existência do inferno e do 
paraíso. 

 
177 - (UFPR/2011)    

A presença islâmica na Península Ibérica estende-se 
desde 711, data da Batalha de Guadalete, quando os 
visigodos são vencidos pelos invasores árabes, até o 
século XV, quando, em 1492, os reis católicos da 
Espanha conquistam o reino de Granada, último núcleo 
muçulmano na Península. Tal convivência entre as 
culturas ocidental e árabe num mesmo espaço 
geográfico, durante cerca de sete séculos, teve como 
consequência principal: 

 
a) a realização de uma síntese cultural que gera, nos 

séculos medievais, uma cultura peninsular mais 
pobre do que em qualquer outra parte da 
cristandade ocidental. 

b) a interpretação e atualização da cultura clássica 
na cristandade ocidental através das 
contribuições dos árabes. 

c) uma simpatia permanente entre cristãos e árabes 
que limitou o movimento das Cruzadas na Terra 
Santa. 

d) o atraso da Península Ibérica nas ciências ditas 
experimentais – medicina, astronomia, 
matemática, cartografia e geografia. 

e) o desenvolvimento de um estilo artístico nas 
mesquitas que privilegia as representações de 
figuras humanas. 

 
178 - (UFRN/2011)    

A Religião Islâmica, pregada por Maomé, promoveu a 
unificação das populações da Península Arábica. Os 
princípios religiosos contidos no Alcorão, seu livro 
sagrado, serviram de base para a estruturação da 
sociedade árabe e influenciaram todas as sociedades 
em que havia forte presença muçulmana.  

 
Alguns trechos do Alcorão fazem referência às 
mulheres: 

 
“Em nome de Alá, o clemente, o misericordioso.  
Ó vós, homens, temei a vosso Senhor que nos criou de 
um único ser; deste lhe criou a companheira e de 
ambos deixou multiplicarem-se muitos homens e 
mulheres. Temei a Alá, em cujo nome vós pedis um ao 
outro, e temei-o especialmente no cuidado dos laços de 
parentesco. Em verdade, Alá vela por vós. [...]  
E se algumas de vossas mulheres cometerem algo de 
inconveniente, então conclamai quatro de vós como 
testemunhas contra elas; se eles o testemunharem, 
então encerrai-as nas casas até que a morte as alcance 
ou Alá abra uma saída. [...]  
Ó vós que sois crentes, não vos é permitido herdar das 
mulheres contra a sua vontade. Nem deveis segurá-las 
ilegalmente, para lhes tirar parte daquilo que lhes 
destes, a não ser que tenham cometido publicamente 
atos vergonhosos; e tratai-as com bondade. Se 
sentirdes aversão a elas, quem sabe se sentireis 
aversão contra algo em que Alá, porém, depositou 
muita coisa boa.”  

FRISCHAUER, Paul. Está escrito: documentos que 
assinalaram épocas.  

São Paulo: Melhoramentos, 1972. p. 179-181. 
 

Várias sociedades atuais se organizam sob a influência 
da Religião Islâmica e têm o Alcorão como seu livro 
sagrado. Quando se analisa a situação atual das 
mulheres nas sociedades em que o Islamismo é a 
religião predominante, pode-se corretamente afirmar 
que  

 
a) os preceitos da Religião Islâmica serviram de base 

para a luta das mulheres, que conseguiram abolir 
as restrições do fundamentalismo religioso nos 
países muçulmanos.  

b) os princípios do Alcorão, embora tenham 
libertado as mulheres das condições da época pré-
islâmica, criaram um modelo político de 
hegemonia masculina presente em todos os 
países em que a religião oficial é o Islamismo.  

c) as determinações do Alcorão, consideradas 
revelações divinas, deram a base para que as 
regras referentes às mulheres fossem idênticas 
em todos os países islâmicos.  

d) as interpretações dos princípios do Alcorão são 
variadas, criando uma grande diversidade no que 
diz respeito à condição das mulheres, com regras 
que possibilitam sua maior ou menor participação 
na vida pública. 
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179 - (UNEB BA/2011)    

Militantes muçulmanos podem matar muçulmanos 
inocentes? A pergunta soa absurda, mas é objeto de 
intenso debate no mundo islâmico. Ainda mais com o 
recrudescimento, a partir do segundo semestre de 
2009, dos ataques com carros-bomba nas três grandes 
frentes de atuação dos fundamentalistas armados — 
Iraque, Afeganistão e Paquistão —, com horríveis 
carnificinas entre a população civil. (PECADO..., 2009, 
p. 111). 

 
As relações entre o mundo islâmico e o mundo 
ocidental, ao longo da história, têm sido marcadas, 
muitas vezes, por conflitos, como ocorreu durante a 

 
01. formação do império sarraceno, quando Maomé, 

aproveitando-se de sua liderança religiosa, 
unificou as tribos arábicas e consolidou o modelo 
agrário das sociedades muçulmanas. 

02. expansão muçulmana em direção da Europa 
Ocidental, o que levou aos conflitos com os reinos 
cristãos da França e à disseminação da cultura 
muçulmana na penísula Ibérica. 

03. organização das Cruzadas, movimento religioso 
que objetivava a retomada de territórios perdidos 
pelos muçulmanos, em decorrência da expansão 
da Reforma Protestante no Oriente, através da 
evangelização. 

04. formação dos grupos fundamentalistas islâmicos, 
resultante da expansão do processo de 
globalização, que aumentou as tensões religiosas 
no Ocidente e abalou os princípios éticos da 
sociedade muçulmana. 

05. ação dos grupos terroristas islâmicos, no contexto 
da Guerra Fria, contra a aproximação entre os 
Estados Unidos e os governos autoritários do 
Iraque, Afeganistão e Paquistão, que levou à 
intervenção militar norte-americana nesses 
países. 

 
180 - (UNESP SP/2011)    

 
No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma 
fonte de conflito. A escassez de recursos hídricos está 
aumentando as tensões políticas entre países e dentro 
deles, e entre as comunidades e os interesses 
comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, em 
parte, a resposta de Israel à proposta da Jordânia de 
desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A terra 
tomada na guerra deu-lhe acesso não apenas às águas 
das cabeceiras do Jordão, como também o controle do 
aquífero que há por baixo da Cisjordânia, aumentando 
assim os recursos hídricos em quase 50%. 

(Robin Clarke e Jannet King. O Atlas da Água, 2005. 
Adaptado.) 

 
A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar 
que a água é uma questão importante nas negociações 
entre 

 
a) o Iraque e os turcos. 
b) os palestinos e a Síria. 
c) o Líbano e a Síria. 
d) os iranianos e o Iraque. 
e) Israel e os palestinos. 

 
181 - (UPE/2011)    

O Islamismo – religião pregada por Maomé e seus 
seguidores – tem hoje mais de 1 bilhão de fiéis 
espalhados pelo mundo, sendo ainda predominante no 
Oriente Médio, região onde surgiu. Um dos principais 
fundamentos da expansão muçulmana é a Guerra 
Santa. A respeito dos muçulmanos, é CORRETO afirmar 
que 
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a) a expansão árabe-muçulmana acabou por 
islamizar uma série de povos, exclusivamente 
árabes. 

b) o povo árabe palestino, atuando na revolução 
armada palestina, rejeita qualquer solução que 
não a libertação total do Estado de Israel. 

c) em Medina, a religião criada por Maomé, embora 
tenha crescido rapidamente e tenha criado a 
Guerra Santa – Gihad – não teve caráter 
expansionista. 

d) a história do Líbano contemporâneo esteve 
sempre ligada à busca de um certo equilíbrio 
entre várias comunidades que compõem o país, 
especialmente as duas mais importantes: xiitas e 
cristãos. 

e) a facção dos fundamentalistas islâmicos pertence 
à corrente xiita, sendo que os mais radicais 
repudiam os valores do mundo ocidental 
moderno. 

 
182 - (UCS RS/2010)    

O Oriente Médio localiza-se no Oeste da Ásia e abriga, 
em seus 6,8 milhões de quilômetros quadrados, uma 
população de aproximadamente 260 milhões de 
habitantes. A sociedade se caracteriza pela diversidade 
étnica e cultural, que é um dos fatores responsáveis 
pelos conflitos naquela região. A religião constitui um 
desses elementos de conflito: além da presença de 
diferentes crenças, há várias disputas por territórios 
considerados sagrados. 
Sobre a religião no Oriente Médio, é correto afirmar 
que, na região, 

 
a) surgiram o Judaísmo e o Islamismo, como 

religiões monoteístas, dando início à construção 
dos zigurates, espécie de altar que servia de 
depósito às oferendas dos fiéis. 

b) o Agnosticismo e o Islamismo apregoavam 
sistemas filosóficos politeístas, que 
contemplavam a existência de seres superiores, 
capazes de influenciar o destino humano. 

c) nasceram as três principais religiões monoteístas: 
o Islamismo, o Cristianismo e o Judaísmo. 

d) ocorreu o advento do politeísmo, que 
proporcionou a um grande número de pessoas 
ficarem sob a liderança de um patriarca como 
representante da oposição entre o bem e o mal. 

e) o antropomorfismo, religião politeísta, tem como 
prática a adoração a ídolos zoomórficos, e o 
Judaísmo, a um único deus. 

 
183 - (UCS RS/2010)    

Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu perplexo 
a um dos mais impressionantes ataques terroristas da 
história, com a destruição das torres gêmeas do World 
Trade Center, em Nova Iorque, e do Pentágono, em 
Washington, por aviões da American Airlines e da 
United Airlines, que foram pilotados por pessoas não 
identificadas. 

Considere as seguintes afirmativas sobre o atentado de 
11 de setembro à nação americana. 

 
I. O episódio atingiu as lideranças americanas, que 

investem na criação da imagem de que o povo 
americano atua em nome da liberdade e da 
soberania da democracia em todo o mundo. 

II. Para a cidade de Nova Iorque, uma das áreas 
urbanas mais populosas do mundo, que sedia a 
ONU (Organização das Nações Unidas) e o Wall 
Street, centro financeiro global, após o ataque 
foram aprovadas leis aumentando o poder da 
polícia, que agora pode prender e interrogar 
pessoas suspeitas sem provas ou mandado 
judicial. 

III. O Pentágono, para a sociedade americana, 
significa segurança por ser o centro do aparato 
bélico e da capacidade estratégica e tecnológica 
das forças armadas do país. Como meio de 
segurança, os EUA possuem uma base militar 
dentro do território cubano, Guantánamo, onde 
mantêm presas e incomunicáveis as pessoas 
suspeitas de terem ligações com a Al-Qaeda, 
grupo acusado pelo atentado de 11 de setembro. 

 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II, e III estão corretas. 

 
184 - (UNEB BA/2010)    
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O conflito entre palestinos e israelenses permanece, 
neste início de século XXI, sem perspectivas de 
resolução, a curto ou a médio prazo. 

 
Em relação a esse processo, pode-se afirmar: 

 
01. A expansão muçulmana no Oriente, a partir do 

século VIII, provocou a expulsão dos israelenses 
da região, cuja diáspora espalhou o povo judeu 
por toda a Europa. 

02. O reduzido nível de desemprego em Israel é 
resultante dos grandes investimentos na 
agricultura e na indústria de bens de consumo, 
possibilitados pela inexistência de um setor bélico 
industrial. 

03. A pressão econômica e militar de Israel sobre os 
territórios palestinos e o constante estado 
beligerante entre os dois povos têm criado 
condições degradantes de vida para os palestinos 
que vivem nessas regiões. 

04. O fanatismo religioso e o fundamentalismo 
ideológico, inerentes da cultura árabe, impedem 
que floresça, na Cisjordânia, uma sociedade 
equilibrada social e economicamente. 

05. A presença norte-americana, subsidiando a 
economia israelense e apoiando sua política 
desarmamentista, possibilita aos judeus deter a 
maior renda per capita do mundo capitalista. 

 
185 - (Mackenzie SP/2011)    

No conturbado período após a Segunda Grande Guerra, 
a causa imediata que levou à invasão anglo-francesa no 
Egito, em 1956, foi 

 
a) a nacionalização do Canal de Suez, pelo governo 

egípcio, contrariando aos interesses ingleses e 
franceses para a região. 

b) o embargo realizado pelo governo egípcio, 
impedindo a passagem de petroleiros franceses, 
ingleses e norte-americanos pelo Canal de Suez. 

c) a deposição do Rei Farouk e a subida ao poder de 
uma junta militar ligados à ala radical do 
movimento islâmico. 

d) o auxílio militar egípcio dado aos movimentos de 
libertação da Argélia e do Marrocos. 

e) a nacionalização de companhias de comércio 
estrangeiras localizadas em território egípcio. 

 
186 - (UCS RS/2011)    

Considere as seguintes afirmativas sobre os princípios 
do Islamismo – religião fundada pelo profeta Maomé, 
no início do século VII, na Arábia – e seus seguidores, os 
muçulmanos. 

 
I. A ideia da guerra santa está presente entre os 

muçulmanos. Denominada jihad, ela teve um 
papel decisivo como fundamentação ideológica 
na expansão do mundo árabe. 

II. Creem na vida após a morte, aceitam a ideia de 
alma e compreendem que a salvação está 
condicionada às boas ações e à obediência cega a 
Alá. 

III. São defensores da indissolubilidade do casamento 
monogâmico, em função da sua herança judaico-
cristã. 

 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
187 - (UFJF MG/2011)    

Leia o trecho abaixo a responda ao que se pede. 
 

Quando Maomé fixou residência em Yatrib, teve início 
uma fase decisiva na vida do profeta, em seu empenho 
de fazer triunfar a nova religião. A cidade de Yatrib, que 
doravante seria chamada Medina (cidade do profeta), 
tornou-se sede ativa de uma comunidade da qual 
Maomé era o chefe espiritual e temporal. 

 
Que tipo de Estado (forma de governo) foi criado por 
Maomé na Arábia por volta de 615 e, posteriormente, 
adotado em várias regiões conquistadas pelo Islã? 

 
Cite e analise UMA SEMELHANÇA e UMA DIFERENÇA 
entre a religião muçulmana e a religião cristã durante a 
Idade Média. 

 
188 - (ESPM/2011)    

O mapa apresenta territórios ocupados pelos 
israelenses numa das diversas guerras disputadas entre 
Israel e os árabes. 
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(Márcio Scalercio. Oriente Médio) 

 
A guerra em questão é: 

 
a) Guerra da Fundação de Israel; 
b) Guerra dos 6 Dias; 
c) Guerra de Suez; 
d) Guerra do Líbano; 
e) Guerra do Golfo. 

 
189 - (UDESC SC/2011)    

Desde o início de 2011, houve um acirramento de 
forças e um considerável aumento de protestos nos 
países árabes, começando pelo Magreb (Tunísia, 
Marrocos e Argélia), passando pela Península Arábica e 
chegando à Síria. 

 
Leia as proposições abaixo. 

 
I. Israel foi responsável pela saída do poder do 

ditador na Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, que 
estava há 23 anos no governo. 

II. Kadafi conseguiu formar um grupo de rebeldes e, 
em resposta aos protestos no Mundo Árabe, criou 
a República Democrática da Líbia. 

III. Muitos dos países árabes, onde ocorreram os 
protestos, eram chefiados por governantes com 
ações ditatoriais e imersos em corrupção e 
descaso com suas populações. 

IV. Houve protestos e quedas do poder porque, 
apesar da postura antinorte-americana e israelita, 
não foram articuladas reformas econômicas e 
mecanismos de participação política da 

população, principais reivindicações encontradas 
nas ruas dos países citados. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
190 - (UNICAMP SP/2012)    

Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o 
presidente dos EUA, Barack Obama, pronunciou-se 
sobre as negociações relativas ao conflito entre 
palestinos e israelenses, propondo o retorno à 
configuração territorial anterior à Guerra dos Seis Dias, 
ocorrida em 1967. 

 
Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado é 
correto afirmar que: 

 
a) A criação do Estado de Israel, em 1948, marcou o 

início de um período de instabilidade no Oriente 
Médio, pois significou o confisco dos territórios do 
Estado da Palestina que existia até então e 
desagradou o mundo árabe. 

b) A Guerra dos Seis Dias insere-se no contexto de 
outras disputas entre árabes e israelenses, por 
causa das reservas de petróleo localizadas 
naquela região do Oriente Médio. 

c) A Guerra dos Seis Dias significou a ampliação 
territorial de Israel, com a anexação de territórios, 
justificada pelos israelenses como medida 
preventiva para garantir sua segurança contra 
ações árabes. 

d) O discurso de Obama representa a postura 
tradicional da diplomacia norte-americana, que 
defende a existência dos Estados de Israel e da 
Palestina, e diverge da diplomacia europeia, que 
condena a existência dos dois Estados. 

 
191 - (Mackenzie SP/2012)    

“Atacar não significa apenas assaltar cidades muradas 
ou golpear um exército em ordem de batalha, deve 
também incluir o ato de assaltar o inimigo no seu 
equilíbrio mental.” 

Sun Tzu-Ping-fa, A Arte da Guerra, séc.IV a. C. 
 

Terrorismo: 1. Modo de coagir, ameaçar ou influenciar 
outras pessoas, ou de impor-lhes a vontade pelo uso 
sistemático do terror; 2. Forma de ação política que 
combate o poder estabelecido mediante o emprego da 
violência. 

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 
 

A respeito do atentado terrorista, ocorrido em 11 de 
setembro de 2001, nos Estados Unidos, e as 
consequências desse episódio para as relações 
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geopolíticas internacionais no século XXI, é correto 
afirmar que 

 
a) foi mais uma ação liderada pelos grupos 

extremistas Hamas e do Hezbollah, contra a 
política norte-americana no Oriente Médio, 
utilizando, para tais ações suicidas, somente 
jovens de baixa renda e de pouca instrução, que 
acreditavam que tais atos lhes garantiriam o 
direito de ingressar no paraíso celestial. 

b) a resposta americana ao ataque de 11 de 
setembro foi a perseguição sistemática ao 
milionário saudita Osama bin Laden que, em 
transmissões realizadas pela mídia na época, 
assumiu publicamente a autoria do atentado, 
provocando o aumento do sentimento 
xenofobista do povo norte-americano aos 
imigrantes de origem árabe residentes no país. 

c) formou-se uma coalização internacional 
contando, principalmente, com o apoio da 
Inglaterra junto aos Estados Unidos, a fim de 
combater os focos terroristas no Oriente Médio, 
dando início à Guerra do Golfo e a um esforço, 
perante as agências internacionais de notícia, de 
combater o islamismo fundamendalista. 

d) o ataque sofrido pelos EUA em 2001 tem relação 
direta com a atuação política norte-americana no 
Oriente Médio, que sempre visou atender aos 
interesses econômicos americanos na região, e 
resultou no aumento da insegurança junto à 
sociedade americana, jamais atacada 
anteriormente em seu próprio território. 

e) a partir desse episódio, os EUA cortaram relações 
diplomáticas com o Paquistão, pois houve 
relutância, por parte da liderança religiosa 
paquistanesa, em indicar o local exato do 
esconderijo de bin Laden, o que possibilitaria a sua 
prisão imediatamente após o atentado de 11 de 
setembro. 

 
192 - (UECE/2012)    

O ano de 2011, além de completar dez anos do 
atentado terrorista aos Estados Unidos, tem visto 
vários conflitos no mundo árabe: a queda dos regimes 
tunisiano e egípcio e, em seguida, a derrubada de 
Muammar Gaddafi, na Líbia, e a insurreição na Síria.  

 
Sobre os atuais conflitos no mundo árabe, é correto 
afirmar–se que  

 
a) as revoltas da Tunísia e do Egito foram geradas 

pela indignação diante da riqueza e da corrupção 
da elite governante.  

b) reivindicam a política de bem-estar social que 
garante educação, segurança e saúde gratuitas, 
bem como uma renda digna para todos.  

c) foram gerados pela queda do preço do petróleo e 
pela indignação com a falta de oportunidades 
para os jovens.  

d) os casos sírio e líbio decorrem da aceitação da 
desigualdade como preço a ser pago em troca do 
crescimento econômico.  

 
193 - (UFTM MG/2012)    

Observe a fotografia de 31 de outubro de 2010 que 
registrou peregrinos no círculo da Caaba na Grande 
Mesquita, em Meca, Arábia Saudita. 

 

 
(http://especiais.ig.com.br/zoom) 

 
No islamismo, que conta com milhões de adeptos no 
mundo contemporâneo, a peregrinação 

 
a) é sinônimo de guerra santa e deve ser realizada 

por convocação de um aiatolá. 
b) foi instituída depois da morte de Maomé, para 

homenagear o fundador do Islã. 
c) deve ser realizada pelo menos uma vez na vida, 

pelos fiéis com condições físicas e financeiras. 
d) exige grande sacrifício, pois o fiel deve conservar-

se em jejum durante todo o período. 
e) dificultou a expansão do Islã para além do Oriente 

Médio, pelas obrigações que impunha. 
 
194 - (UFBA/2012)    

Os povos árabes tiveram domínio sobre o maior e o 
mais duradouro império da história até serem 
derrotados militarmente pelos mongóis no século XIII. 
Desde então, seu destino foi comandado por 
estranhos. Foram dominados pelos otomanos, depois 
pelas potências europeias, em especial Inglaterra e 
França, e, com o fim do colonialismo no pós-guerra, 
pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. O poder 
de convencimento dos clérigos radicais se deve à 
pregação atual de que só o islamismo pode unir todos 
os árabes e devolver-lhes poder e grandeza. (TEIXEIRA, 
2011, p. 66). 

 
Considerando as informações do texto e os 
conhecimentos sobre o estado atual dos países árabes, 
indique dois motivos que, na atualidade, dificultam 
uma provável recomposição do antigo império árabe-
muçulmano. 
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195 - (ESPCEX/2011)    

“Em 1980, o Iraque, aproveitando-se da instabilidade 
do Irã, invadiu-o (...). O Conflito resultou em elevado 
número de mortos e em consequências desastrosas 
para ambos os países”. 

 
A invasão iraquiana objetivava 

 
a) dominar a região do Chatt-el-Arab, na confluência 

dos rios Tigre e Eufrates. 
b) derrubar o Xá Reza Pahlevi, que dominava o Irã 

havia mais de 50 anos. 
c) impor o islamismo ao Irã, tradicional reduto 

cristão na Ásia. 
d) reconquistar a Península do Sinai, perdida nos 

conflitos entre ambos, no ano de 1967. 
e) liberar o canal de Suez, para facilitar o 

escoamento da produção petrolífera do Iraque. 
 
196 - (ESPM/2012)    

Do ponto de vista paquistanês, o Afeganistão 
apresenta um duplo interesse. De um lado, a influência 
sobre o país vizinho permitiria que o Paquistão se 
tornasse o corredor principal entre os hidrocarbonetos 
do Cáspio e o mercado mundial. De outro, o controle 
sobre o regime de Cabul conferiria ao Paquistão a 
profundidade estratégica necessária para sustentar um 
prolongado conflito contra a Índia. Depois de uma 
década de guerra com a União Soviética, com a retirada 
soviética, o Estado afegão entrou em virtual dissolução, 
como resultado da guerra entre facções rivais. Nesse 
ambiente, sob o patrocínio paquistanês, surgiu o grupo 
Talebã, que assumiu o poder em 1997. 

(Demétrio Magnoli, Relações Internacionais: Teoria e 
História) 

 
Quanto ao Afeganistão, é correto afirmar que o Talebã, 
mencionado no texto, pode ser considerado: 

 
a) um grupo cristão. 
b) um grupo muçulmano xiita. 
c) um grupo muçulmano druso. 
d) um grupo muçulmano alauita. 
e) um grupo muçulmano sunita. 

 
197 - (UCS RS/2012)    

Atualmente, o islamismo é a religião com maior número 
de seguidores no mundo. Seus preceitos pregam a paz, 
a justiça e a generosidade entre as pessoas. No entanto, 
os jornais veiculam com frequência notícias sobre 
muçulmanos, como também são chamados os adeptos 
do islamismo, envolvidos em conflitos e situações 
relacionadas à violência e à intolerância religiosa. 

(PELLEGRINI, Marco Cesar (Org.). Novo olhar história. São 
Paulo: FTD, 2010. p. 169.) 

 
Sobre o islamismo, é correto afirmar que 

 

a) surgiu na Arábia e, hoje, é possível afirmar que 
todos os árabes são muçulmanos, seguindo os 
valores e os ideais pregados por Maomé. 

b) muitas pessoas, com a expansão islâmica, foram 
convertidas ao islamismo; desse modo, nem todos 
os árabes são muçulmanos e nem todos os 
muçulmanos são árabes. 

c) a conversão ao islamismo foi um fenômeno ligado 
à expansão muçulmana nos séculos VII e VIII, pois 
os árabes impunham sua religião aos povos 
dominados, inclusive de forma violenta. 

d) o movimento islâmico não teve como se expandir 
para a África subsaariana, uma vez que sua 
doutrina prega a superioridade racial árabe sobre 
as demais. 

e) a tomada de lugares santos do islamismo, 
localizados na Palestina, deu aos califas motivos 
suficientes para a pregação da guerra santa, a 
hégira. 

 
198 - (UFJF MG/2012)    

Observe as imagens abaixo: 
 

 
Praga – Tchecoslováquia – 1968 

Fonte: Disponível em: <http://bp3.blogger.com>. 
Acesso em: 5 nov. 2011. 

 

 
Cairo – Egito – 2010 

Fonte: Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. 
Acesso em: 5 Nov. 2011. 

 
Em maio de 1968, a Europa foi abalada por várias ondas 
de protesto, com destaque para as manifestações a 
favor de liberdades civis nas ruas de Paris. Na mesma 
ocasião, a Tchecoslováquia foi invadida pela União 
Soviética para interromper as reformas em curso no 
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país, desencadeando intensas reações que ficaram 
conhecidas como Primavera de Praga. 

 
Em dezembro de 2010, teve início uma onda de 
manifestações e protestos no mundo árabe (norte da 
África e Oriente Médio) que vem sendo chamada 
Primavera Árabe. 

 
Com base nessas informações e em seus 
conhecimentos, compare a Primavera de Praga e a 
Primavera Árabe, apontando e analisando: 

 
a) UMA SEMELHANÇA 
b) UMA DIFERENÇA 

 
199 - (UEPG PR/2012)    

Atualmente, o islamismo é uma das religiões que mais 
crescem em todo o mundo. Estima-se que ele já é 
predominante em mais de 50 países africanos e 
asiáticos com altas taxas de natalidade. A respeito 
desse tema, assinale o que for correto. 

 
01. Apesar de parecer monolítico e fechado, o islã 

apresenta várias diferenças culturais de país para 
país. Dessa forma, existem casos de países nos 
quais ele (o islã) impõe uma lei rígida e vincula a 
religião à política e a situações em que se adaptou 
à modernidade permitindo, inclusive, mais 
liberdade para as mulheres. 

02. Jordânia, Turquia e Marrocos são países nos quais 
o islamismo possui grande força política, cultural 
e religiosa. 

04. Os talebans se enquadram no grupo dos 
reformadores islâmicos. Defensores do diálogo 
com o Ocidente e da convivência pacífica entre 
muçulmanos e cristãos eles têm exercido um 
importante papel no processo de pacificação do 
Oriente Médio. 

08. No Irã, país predominantemente islâmico, o 
direito feminino tem avançado 
consideravelmente. Nos dias atuais, as mulheres 
iranianas têm abandonado práticas mais 
tradicionais e têm adotado comportamentos 
ocidentalizados, como é o caso da inserção 
feminina no mercado de trabalho, que tem se 
tornado constante. 

16. Em diversos países ocidentais é cada vez mais 
comum a convivência entre as culturas cristã e 
muçulmana. 

 
200 - (PUC RJ/2012)    

Gamal Abdel Nasser foi um militar egípcio que liderou 
um grupo político denominado Movimento dos Oficiais 
Livres que, em 1952, derrubou o rei Faruk I e, no ano 
seguinte, assumiu o governo do país. Governou de 
1953 a 1970, quando morreu. Suas políticas externa e 
interna foram um divisor de águas para o Oriente 
Médio e para todas as nações árabes. 

 

Assinale a opção que apresenta as principais 
características do governo Nasser. 

 
a) Orientação nacionalista, militarismo, pan-

arabismo e alinhamento com os países do 3º 
Mundo. 

b) Estado democrático, desenvolvimentismo agrário 
e alinhamento à política externa americana. 

c) Pan-arabismo, anticomunismo e 
internacionalismo. 

d) Alinhamento à política externa soviética, 
proibição de partidos religiosos e apoio a Israel. 

e) Estado democrático, desenvolvimentismo 
nacionalista e pan-arabismo. 

 
201 - (ESPM/2013)    

Leia os textos e responda: 
 

Em visita a Israel, o candidato republicano Mitt Romney 
afirmou que Jerusalém é a capital do Estado judeu. 

 
A declaração de Romney de que Jerusalém é a capital 
de Israel está alinhada à afirmação feita pelos governos 
israelenses, ainda que os Estados Unidos e outras 
nações tenham suas embaixadas em Tel Aviv.  

 
(http//www.valor.com.br/internacional)  

 
Os palestinos acusaram o candidato republicano à 
presidência dos EUA, Mitt Romney, de minar as 
perspectivas de paz, pois segundo o próprio chefe 
negociador palestino, Saeb Erekat, não pode haver Es-
tado palestino sem Jerusalém Oriental.  

 
(http//www.g1.globo.com/mundo/notícias/2012/07)  

 
A ocupação de Jerusalém Oriental pelo exército de 
Israel e o domínio de toda a cidade pelos israelenses 
ocorreu :  

 
a) durante a Guerra da Fundação de Israel, em 1949;  
b) na Guerra de Suez, em 1956;  
c) na Guerra dos 6 Dias, em 1967;  
d) na Guerra do Golfo, em 1991;  
e) depois do 11 de Setembro, em 2001.  

 
202 - (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP/2013)    

Observe a fotografia, feita na década de 1990 em 
Cabul, capital do Afeganistão. 
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(http://noticias.terra.com.br) 

 
As vestimentas das mulheres podem ser relacionadas 

 
a) a uma imposição das potências ocidentais no 

sentido de identificar, claramente e à primeira 
vista, os seguidores do islamismo. 

b) às tradições oriundas do mundo persa e ao caráter 
de sensualidade atribuído às vestimentas que não 
revelam completamente o corpo feminino. 

c) à criação de um Estado islâmico pelo Taleban, 
grupo fundamentalista que tomou o poder e 
impôs regras rígidas de costumes a toda a 
população do país. 

d) ao sentimento religioso comum às mulheres 
muçulmanas de todas as partes do mundo, que as 
fazem ocultar a maior parte de seu corpo. 

e) à necessidade de escoamento da produção têxtil 
das potências europeias, que ditam a moda com o 
intuito de favorecer seu crescimento industrial. 

 
203 - (IFGO/2012)    

Segundo o historiador Alexandre A. E. Roche, 
 

     “Para compreender o alcance dos movimentos de 
reivindicações das populações árabe-muçulmanas 
sunitas do Marrocos, da Argélia, da Tunísia, da Líbia, do 
Egito, do Sudão (Norte), dos territórios palestinos, da 
Jordânia, do Líbano, da Síria, do Iraque, de Omã, do 
Iêmen, dos Emirados e da Arábia Saudita, é importante 
partir da constatação de que o mundo árabe-
muçulmano sunita evoluiu muito nos últimos 20 anos, 
tanto no plano do pensamento político jurídico-
religioso quanto nas práticas sociais, políticas e 
religiosas, assim como nas referências aos defensores 
da sunna (tradição)”. 
ROCHE, Alexandre A. E. A Primavera do Mundo Árabe-

Sunita: o 
Islã árabe-sunita entre o Wahhabismo conservador e o 

espírito crítico, 
entre a política do petróleo e a independência 

econômica. Disponível 
em: 

<http://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/
22774/13192>. 

Acesso em: 03 dez. 2011. 
 

Sobre a civilização islâmica, marque a alternativa 
incorreta. 

 
a) O islamismo teve seu início no século VII d.C, com 

Maomé. Afirmando-se profeta, Maomé criou uma 
religião que condenava o politeísmo e 
apresentava um sincretismo dos dogmas cristãos 
e judaicos, tendo Alá como o único Deus. 

b) Na religião islâmica, além do Corão ou Alcorão (Al 
Quran), existe outra fonte de revelação feita por 
Alá, a Sunna ou “tradição”. Os seguidores da 
Sunna e do Alcorão recebem o nome de sunitas, 
já os xiitas seguem exclusivamente o Alcorão. 

c) No Islamismo, criado por Maomé, não há na 
verdade muita diferença entre sunitas e xiitas, 
pois ambos os grupos são a favor das “tradições” 
islâmicas e contrários a qualquer influência do 
ocidente. 

d) O Islã, ao mesmo tempo em que tem como um de 
seus preceitos a prática da caridade, também 
possibilitou que os Califas criassem a Djihad 
(guerra santa) para impulsionar o expansionismo 
árabe. 

e) A ruína do Império Islâmico tem suas origens na 
perda da unidade religiosa, quando facções 
começaram a ganhar força. Nessas, destacaram-
se os sunitas e xiitas. O primeiro grupo era 
seguidor da Sunna (tradição), já o segundo, mais 
radical, originou-se no tempo do Cafifa Ali ibn Abi 
Talib, primo e genro de Maomé. 

 
204 - (UNIFICADO RJ/2012)    

No continente asiático, um conflito histórico-
geográfico bastante peculiar envolve uma população 
que se encontra distribuída por seis países. Trata-se da 
região chamada Curdistão. Os curdos constituem a 
maior nação do mundo sem Estado, contando com 
mais de 30 milhões de indivíduos. 

 

 
LUCCI, E. et al. Geografi a geral e do Brasil. São Paulo: 

Saraiva. 2003. p. 240. 
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O fator geopolítico que provocou historicamente o 
conflito curdo foi o 

 
a) regionalismo voltado à integração econômica 
b) regionalismo baseado em diferenças culturais 
c) neocolonialismo devido a fronteiras imprecisas 
d) nacionalismo marcado por nítido separatismo 
e) internacionalismo apoiado por multiculturalismo 

 
205 - (UEPG PR/2013)    

No Brasil, a religião islâmica possui um considerável 
número de seguidores espalhados por todas as regiões 
do território nacional. A respeito dessa crença religiosa, 
assinale o que for correto. 

 
01. O Islamismo é uma religião fundada pelo profeta 

Maomé. Monoteísta, essa crença tem suas raízes 
ligadas ao profeta Abrahão. 

02. O Jihad é a manifestação do Islamismo em favor 
da convivência pacífica com fiéis de outras 
religiões, sobretudo o Judaísmo e o Catolicismo. 
De acordo com o Corão, todo muçulmano deve 
participar da busca por tal convivência. 

04. O corão, livro sagrado dos muçulmanos, é 
composto por um conjunto de ensinamentos 
emanados de Alá, os quais foram transmitidos ao 
profeta Maomé ao longo de sua vida. 

08. O Ramadã é o mês no qual os muçulmanos 
comemoram a primeira revelação feita por Alá a 
Maomé. No período de um mês, os fiéis jejuam do 
nascer ao pôr do Sol para que seus pecados sejam 
perdoados. 

16. A conversão é uma prática aceita pelo Islamismo. 
O convertido não necessita ser muçulmano de 
nascimento, basta que ele reconheça Alá como 
divindade única. 

 
206 - (UFRN/2013)    

Os países localizados na região denominada África do 
Norte apresentam características que os diferenciam 
dos países situados na África Subsaariana.  

 
Entre as características dos países da África do Norte, 
destaca-se a  

 
a) existência dos mais baixos indicadores 

socioeconômicos do continente.  
b) economia em que prevalece a exportação de 

produtos agrícolas.  
c) diversidade étnica e predomínio de religiões que 

cultuam a natureza.  
d) predominância da população árabe e adepta da 

religião islâmica. 
 
207 - (ESPM/2012)    

Observe o texto e o mapa a seguir: 
 

     Três dias antes do discurso do presidente palestino 
Mahmoud Abbas na ONU, no qual deverá pedir o 

reconhecimento do Estado Palestino nas fronteiras 
anteriores à guerra de 1967, existe uma unanimidade 
entre os analistas israelenses de que a medida levará a 
um maior isolamento de Israel na comunidade 
internacional. 

 

 
(BBC Brasil, disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/ 
2011/09/110920_analise_estadopalestino_gf_rc.shtml 

(acesso: 21/09/11). 
 

Um dos obstáculos à paz na questão israelo-palestina 
atualmente é: 

 
a) o controle das áreas de mananciais da Faixa de 

Gaza por Israel, a mesma área reinvindicada pelos 
palestinos para construir seu Estado. 

b) a reivindicação da devolução das Colinas de Golã 
à Autoridade Palestina, região estratégica 
ocupada por Israel em 1967. 

c) o retorno de aproximadamente 3,5 milhões de 
palestinos no exílio, para Gaza e Cisjordânia, o que 
não é aceito por Israel. 

d) a retirada das colônias judaicas na Faixa de Gaza, 
condição preliminar para qualquer acordo de paz, 
de acordo com as autoridades palestinas. 

e) a devolução da Península do Sinai ao Egito. 
 
208 - (UDESC SC/2012)    

Sobre os problemas relacionados ao Oriente Médio, é 
correto afirmar. 

 
a) Sem consultar os árabes palestinos, as Nações 

Unidas em 1947 dividiram o território da Palestina 
formando Estados independentes e uma zona 
neutra em Jerusalém, ação essa que 
desencadearia a chamada “Questão Palestina” em 
aberto até os dias de hoje. 

b) Os palestinos tiveram recentemente seu 
reconhecimento efetivado e recuperaram as 
terras perdidas antes de 1947. 
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c) Os sucessivos governos ligados à corrupção e ao 
autoritarismo de longa duração, caso de Kadafi na 
Líbia, mostraram capacidade de resolver a crise no 
Oriente Médio. 

d) O Egito não se integrou às nações árabes, e Nasser 
passou o controle do Canal de Suez aos 
americanos em 1956. 

e) Após a Guerra dos seis dias em 1967, Israel retirou 
suas tropas dos territórios ocupados e reconheceu 
o Estado Palestino. 

 
209 - (FCM MG/2013)    

A maioria das mulheres dos países islâmicos veste-se de 
acordo com os ensinamentos do Alcorão e as tradições 
de Maomé. Vestimentas precisam cobrir o corpo 
inteiro, o tecido não deve ser muito fino e não ser justo 
e marcar o corpo; nada pode lembrar uma vestimenta 
masculina. Uma delas cobre o corpo inteiro da mulher, 
que enxerga apenas por meio de uma tela, e chama-se: 

 
a) Khimar. 
b) Chador. 
c) Burca. 
d) Hijab. 

 
210 - (FCM MG/2013)    

"Ofensiva das forças do ditador Bashar Al-Assad em 
Daraya e Mouadamiya matou ao menos trezentas 
pessoas nos últimos dias" (EM, 26 de agosto 2012). As 
principais causas dessa guerra civil e o país em que ela 
ocorre são, respectivamente: 

 
a) causas exclusivamente políticas, ocorrendo no 

Paquistão e às vezes em Israel. 
b) causas exclusivamente étnicas e históricas, 

ocorrendo no Irã. 
c) causas religiosas, étnicas e políticas, ocorrendo na 

Síria. 
d) causas exclusivamente religiosas, ocorrendo na 

Síria. 
 
211 - (PUC MG/2013)    

Há 40 anos, o grupo extremista conhecido como 
“Setembro Negro”, braço armado do grupo Fatah dos 
anos 1970, invadiu a vila olímpica durante os jogos das 
Olimpíadas de Munique (Alemanha) e rendeu onze 
atletas da delegação israelense, que acabaram mortos. 
Marcaram-se assim as Olimpíadas daquele ano por um 
dos mais violentos atentados terroristas da História 
Mundial. Sempre em pauta, o terrorismo internacional 
coloca o mundo em alerta; no caso de Munique, a 
questão central estava no reconhecimento da 
Organização pela Libertação da Palestina (OLP) como 
representação política pela comunidade internacional 
e um revanchismo ao Estado israelense. 

 
Em relação ao contexto histórico desse episódio 
internacional, é CORRETO afirmar: 

 

a) Pode ser traduzido como uma afronta aos Estados 
Unidos, o grande aliado de Israel na luta contra 
Alemanha e URSS. 

b) Constituiu-se num golpe ao Estado de Israel que 
acabara de conquistar sua independência da 
Inglaterra e de estabelecer-se na região. 

c) É resultado do avanço de Israel, após a Guerra dos 
seis dias (1967), sobre a Faixa de Gaza, em seu 
combate ao terrorismo palestiniano. 

d) Compõe a ideologia do fundamentalismo 
islâmico, que empreende uma guerra santa contra 
aqueles que considera infiéis. 

 
212 - (UEFS BA/2013)    

O ataque do grupo palestino “Setembro Negro” a um 
grupo de atletas israelenses, nas Olimpíadas de 
Munique em 1972, pode ser interpretado como 

 
a) uma forma de luta usada preferencialmente por 

grupos terroristas norte-coreanos estabelecidos 
na Palestina. 

b) o resultado dos conflitos entre produtores de 
drogas sintéticas, de origem judaica, da 
Alemanha, e seus concorrentes palestinos. 

c) uma estratégia organizada pelos países 
dependentes, para enfraquecer a economia 
capitalista, destruindo seu sistema de produção e 
de comércio. 

d) o fortalecimento de um novo tipo de luta que, sem 
a declaração de guerra formal, leva um grupo 
político armado a investir contra o que considera 
inimigo, atingindo, geralmente, a população civil. 

e) o início de uma série de ataques contra centros 
urbanos europeus, com o objetivo de promover a 
desordem e chamar a atenção para a crise do 
petróleo que, nessa década, se espalhava por 
todo o Oriente Médio. 

 
213 - (UEG GO/2013)    

Numa região altamente conflituosa, um novo foco de 
tensão foi aberto em 1979, quando uma insurreição 
popular derrubou o xá Reza Pahlevi do Irã.  

ARRUDA, José J.; PILETTI, Nelson. Toda a História: história  
geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2000. p. 497. 

 
O texto citado aborda a chamada Revolução Iraniana de 
1979, que alterou a geopolítica do Irã no cenário 
internacional. Nesse sentido, a consequência da 
revolução para o Irã foi  

 
a) o aumento da influência socialista no país, que 

ingressou no bloco dos países liderados pela 
União Soviética.  

b) o domínio político pelos aiatolás, que romperam 
com os EUA e transformaram o país numa 
república teocrática.  

c) a adoção de preceitos políticos do liberalismo 
ocidental, especialmente o reforço da 
secularização do Estado.  
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d) a criação de um bloco econômico no Oriente 
Médio, a partir da superação das divergências 
com o Iraque.  

 
214 - (UEM PR/2013)    

O Oriente Médio é, há décadas, uma das regiões de 
maior tensão político-militar do mundo, 
principalmente em razão do conflito árabe-israelense. 
A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. No período posterior à Primeira Guerra Mundial, 

com a derrota dos turcos e com a desintegração 
de seu império, a Palestina ficou sob o controle da 
Inglaterra. 

02. Ao final da Segunda Guerra Mundial, com os 
crescentes conflitos entre judeus emigrantes e 
palestinos árabes, a ONU dividiu a Palestina em 
duas áreas: uma destinada aos judeus e outra 
destinada aos palestinos. 

04. A vitória de Israel, na Primeira Guerra Árabe- 
Israelense, ocorrida na década de 1940, permitiu 
que o Estado de Israel ampliasse seu território. 

08. A chamada “Questão Palestina” é a luta dos 
refugiados árabes, que foram expulsos ou que 
fugiram da Palestina, para retomar os territórios 
perdidos para Israel e para fundar o Estado 
Palestino. 

16. Os acordos de Camp David e de Intifada, firmados, 
respectivamente, em 1999 e em 2008, 
conseguiram, finalmente, atenuar os conflitos na 
região, estabelecendo os limites fronteiriços entre 
o Estado de Israel e o Estado da Palestina. 

 
215 - (UEM PR/2013)    

A Revista Época Negócios, em sua edição eletrônica de 
25/02/2013, publicou a seguinte notícia sobre o filme 
ganhador do Oscar de 2013: “O longa-metragem 
dirigido por Ben Affleck mexeu com um ponto delicado 
da história do Irã. Em 4 de novembro de 1979, um 
grupo de estudantes islâmicos, com o apoio do regime, 
invadiu a Embaixada dos Estados Unidos no Teerã por 
444 dias depois de a Revolução Islâmica do Irã ter 
sucesso. Eles mantiveram 66 cidadãos norte-
americanos como reféns no princípio, dos quais 52 
ficaram até o fim. Em maio de 1980, Washington 
rompeu relações com o Teerã, e então o Irã passou a 
ser boicotado internacionalmente.” (Época Negócios, 
edição de 25/02/2013).  
 
Com base nos seus conhecimentos sobre Revolução 
Islâmica no Irã, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Um dos pilares do triunfo da Revolução Islâmica 

no Irã foi a oposição à ocidentalização do país, 
ocorrida durante o governo de Mohamed Reza 
Pahlevi. 

02. Devido à inexistência de um comércio sólido e de 
recursos naturais, a importância do Irã no cenário 

político mundial se dá pela sua posição geográfica 
no Golfo Pérsico. 

04. Na década de 1980, o Iraque aproveitou-se da 
instabilidade política, causada pela revolução 
islâmica no Irã, e invadiu esse país. 

08. Por ter restabelecido as relações diplomáticas e 
ter suspendido o embargo econômico contra o Irã, 
durante o seu primeiro mandato, o presidente dos 
USA, Barack Obama, ganhou o prêmio Nobel da 
Paz. 

16.  Diferentemente da época da Revolução Islâmica, 
na atualidade, o Irã é um Estado laico e governado 
pela maioria sunita. 

 
216 - (UNIFOR CE/2013)    

 
 

Em 1973 e 1979, os membros da Organização dos 
Países Produtores de Petróleo (OPEP) elevaram 
substancialmente os preços internacionais, 
provocando os chamados “Choque do Petróleo”. 
Analise as afirmações abaixo, relacionadas a esse 
assunto. 

 
I. Após a criação da OPEP, em 1960, as grandes 

empresas petroleiras ocidentais também 
oficializaram seu cartel, denominado de “sete 
irmãs” (Exxon, Royal Ducth, Shell, Mobil, Gulf, 
British Petroleum e Standard Oil da California). 

II. Uma das causas do comportamento de alguns 
países da OPEP durante o choque de 1973 foi um 
protesto contra o apoio dado por países 
ocidentais, especialmente os Estados Unidos, a 
Israel durante a guerra do Yom Kippur. 

III. A crise de 1979 teve como estopim a deposição do 
líder xiita Aiatolá Khomeini do governo do Irã, um 
dos principais países produtores de petróleo, que 
foi substituído no poder pelo Xá Reza Pahlevi, 
apoiado pelo ocidente. 

IV. A Venezuela é o único país produtor de petróleo 
não situado no Golfo Pérsico que participou do 
grupo inicial de fundação da OPEP, criada em 
1960, na cidade de Bagdá. 

V. Para combater a crise econômica provocadapelo 
aumento do preço do petróleo, importantes 
governos e bancos baixaram as taxas de juros, 
para favorecer o pagamento das dívidas. 

 
Somente são VERDADEIRAS as afirmativas constantes 
em: 

 
a) I, II e IV. 
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b) II, IV e V. 
c) II e IV apenas. 
d) IV e V apenas. 
e) I e III. 

 
217 - (ACAFE SC/2014)    

A Guerra Civil da Síria trouxe novas discussões na 
comunidade internacional: utilização de armas 
químicas, direitos humanos, intervenção da ONU 
(Organização das Nações Unidas) no conflito. O 
islamismo também está em evidência em relação as 
suas duas principais correntes: os Sunitas e os Xiitas. 

 
Acerca dos Sunitas e Xiitas e da própria Síria é correto 
afirmar, exceto: 

 
a) Em escala mundial, os sunitas são a facção 

islâmica mais numerosa. 
b) O Irã, de maioria Xiita, defende o governo Sírio, 

sendo contrário a uma intervenção armada na 
região. 

c) As divergências entre sunitas e xiitas remontam as 
disputas pela hegemonia do islamismo após a 
morte do profeta Maomé. 

d) A Arábia Saudita, país de maioria Xiita, apoia 
incondicionalmente o governo de Bashar al-
Assad. 

 
218 - (ESPM/2014)    

No momento em que Israel e palestinos retomaram 
negociações de paz, após quase três anos de 
interrupção, cabe lembrar um momento referencial 
para essa questão. Encerrada a Segunda Guerra 
Mundial e sob o impacto da revelação dos horrores dos 
campos de concentração nazistas na Europa, na sessão 
da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1947 foi 
aprovada a resolução no. 181 que recomendava: 

 
a) a confirmação mandato de ocupação britânica em 

toda a Palestina, onde deveriam viver como 
súditos britânicos tanto judeus como palestinos; 

b) a partilha da Palestina em dois Estados, um árabe 
e um judeu; 

c) a concessão de todo o território da Palestina para 
a criação de um Estado judeu;  

d) o reconhecimento do direito dos árabes 
muçulmanos ao território da Palestina, negando 
qualquer direito aos judeus;  

e) o estabelecimento de um mandato da ONU sobre 
o território da Palestina a partir daquela data. 

 
219 - (UERJ/2014)    

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 
1948) conta hoje com a adesão da maioria dos estados-
nacionais. O conteúdo desse documento, no entanto, 
permanece como um ideal a ser alcançado. Observe o 
que está disposto em seu artigo XV: 
 
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua 
nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade. 
portal.mj.gov.br 

 
Desde a década de 1960, em virtude de conflitos, o 
direito expresso nesse artigo vem sendo sonegado à 
maior parte da população pertencente ao seguinte 
povo e respectivo recorte espacial: 

 
a) árabe – regiões ocupadas pela Índia 
b) esloveno – distritos anexados pela Sérvia 
c) palestino – territórios controlados por Israel 
d) afegão – províncias dominadas pelo Paquistão 

 
220 - (UFPR/2014)    

O filme “Argo” (EUA, 2012) ganhou o Oscar de melhor 
filme de 2013, e teve como pano de fundo a Revolução 
Iraniana, ocorrida em 1979. Esse evento histórico  

 
a) foi uma reação da esquerda comunista iraniana 

contra o governo de Reza Pahlevi, que era aliado 
ao bloco capitalista na Guerra Fria, e que impôs 
uma teocracia islâmica xiita, causando 
concentração de renda e perseguição política a 
opositores e líderes sunitas.  

b) foi um golpe militar de direita contra o governo do 
Aiatolá Khomeini, que era aliado ao bloco 
capitalista na Guerra Fria, e que promoveu uma 
modernização islâmica, causando concentração 
de renda e perseguição política a opositores 
políticos e líderes religiosos cristãos.  

c) foi uma reação de diversos setores da população 
iraniana contra o governo de Reza Pahlevi, que era 
aliado ao bloco capitalista na Guerra Fria, e que 
impôs uma modernização ocidentalizante, 
causando concentração de renda e perseguição 
política a opositores e líderes religiosos.  

d) foi um golpe militar de esquerda dado contra o 
governo do Aiatolá Khomeini, que era aliado ao 
bloco soviético na Guerra Fria, e que promoveu 
uma modernização forçada, causando 
concentração de renda e perseguição política a 
opositores e líderes religiosos xiitas.  

e) foi um golpe militar de direita apoiado pelos 
Estados Unidos contra o governo de Mohammed 
Mosaddegh, que detinha postura de não 
alinhamento durante a Guerra Fria, e que 
promoveu a nacionalização das companhias de 
petróleo e a aproximação com as esquerdas e os 
líderes religiosos islâmicos. 

 
221 - (ESPM/2014)    

Nós não queremos nem inundar Israel com milhões de 
refugiados, nem mudar sua composição social.  

(O Estado de São Paulo; 17/02/2014) 
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A declaração acima foi dada por Mahmoud Abbas, o 
presidente da Autoridade Palestina, em palestra para 
cerca de 300 jovens estudantes israelenses e se refere: 

 
a) à devolução de Jerusalém aos palestinos;  
b) a uma flexibilização dos negociadores palestinos 

sobre o chamado “direito de retorno”;  
c) ao projeto de abrigar refugiados palestinos, 

fugidos da Síria, em território israelense;  
d) à decisão unânime entre os palestinos de 

renunciar ao chamado “direito de retorno” para 
alcançar a paz com Israel;  

e) à reafirmação, por parte do presidente da 
Autoridade Palestina, da intransigente exigência 
do direito de retorno dos milhares de palestinos 
desalojados pelas guerras com Israel. 

 
222 - (Fac. Direito de Franca SP/2014)    

“Após se recusar a usar uniforme de réu, [Mohamed] 
Morsi compareceu à primeira audiência do julgamento 
vestindo terno e aparentando boa saúde. Isolado numa 
jaula e acompanhado de outros 14 membros da 
Irmandade, também acusados, o presidente deposto 
falou aos juízes em tom de desafio. 'Sou o presidente da 
república e esse tribunal é ilegal', afirmou Morsi.” 

Jamil Chade. “Morsi rejeita uniforme de réu e juízo é 
suspenso”, O Estado de S. Paulo, 05.11.2013. 

 
As tensões provocadas pelo julgamento de Mohamed 
Morsi, presidente deposto do Egito, agravam 

 
a) as críticas de setores islâmicos a Morsi, que é 

acusado de abrir o país ao capital e aos interesses 
norte-americanos. 

b) os conflitos políticos e religiosos internos, já 
manifestos no momento do golpe e na repressão 
ao grupo muçulmano que apoia Morsi. 

c) as relações diplomáticas dentro do mundo árabe, 
pois Morsi sempre contou com apoio 
incondicional dos governos dos países vizinhos. 

d) as reações negativas da comunidade 
internacional, que apoiava incondicionalmente o 
Estado militar implantado por Morsi. 

e) os protestos populares, que defendem a plena 
democratização nacional comandada por Morsi, 
durante seu governo. 

 
223 - (UDESC SC/2014)    

O grupo de manifestações que ficou conhecido como 
“Primavera Árabe” teve o seu estopim na África, mais 
especificamente na Tunísia, no final de 2010. Essas 
manifestações se inserem em uma longa tradição de 
lutas pela liberdade no continente africano, seja contra 
líderes despóticos, seja contra invasores e 
dominadores estrangeiros. Em relação a esses 
conflitos, analise as proposições abaixo. 

 
I. O exemplo mais conhecido de luta pelos direitos 

dos africanos é aquela liderada por Nelson 

Mandela, na África do Sul, contra o regime de 
segregação racial do apartheid. A resistência 
interna, que levou Mandela a ser preso e 
condenado na década de 1960, foi seguida por 
uma pressão externa, liderada pela ONU. Apesar 
dos esforços, o regime ainda se sustentou por 
décadas até entrar em colapso no final da década 
de 1980. Mandela foi solto, as acusações contra 
ele foram retiradas e ele se tornou o primeiro 
presidente sulafricano da era pós-apartheid. 

II. Na década de 1950, irrompe na Argélia a guerra 
pela independência contra o domínio francês. A 
luta, liderada pela Frente de Libertação Nacional 
(FLN), durou de 1954 a 1962, quando são 
assinados os Acordos de Évian que determinam 
cessar-fogo. 

III. A grande maioria dos países africanos conquistou 
sua independência dos invasores europeus na 
segunda metade do século XX. Após a 
independência, os países africanos conseguiram, 
apesar do caos econômico que se instalou em 
todos eles, manter governos fortes, centralizados 
e democráticos, superando qualquer disputa 
intranacional de caráter étnico ou político. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

 
224 - (UECE/2014)    

Atente para o seguinte excerto a respeito da Revolução 
Islâmica: “O problema é que o Ocidente não entende o 
Irã, país persa e não árabe, e não aceita a Revolução 
Islâmica de 1979”.  

(Carta, G. O Irã desconhecido in: Carta Capital, São Paulo, 
nº 792, p.30-37, 2014.)  

 
Sobre a Revolução Islâmica, é correto afirmar que  

 
a) foi um movimento que conduziu mudanças no 

estado e na sociedade iraniana, e que substituiu o 
regime monárquico pela república islâmica.  

b) originou o conflito, entre a Arábia Saudita e o Irã, 
pela posse do monopólio e da exclusividade 
comercial da maior reserva petrolífera do Golfo 
Pérsico.  

c) foi uma disputa estabelecida entre grupos 
fundamentalistas islâmicos, o Hezbollah e os 
Xiitas, pelo controle religioso do Irã.  

d) deu origem ao Movimento Verde, brutalmente 
reprimido por milícias enviadas pelo governo de 
Ahmadinejad.  

 
225 - (UECE/2014)    
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A Autoridade Nacional Palestina (ANP) foi constituída 
em 1994, em decorrência da aplicação dos acordos 
estabelecidos em Oslo entre a Organização pela 
Libertação da Palestina (OLP) e o governo de Israel. 
Segundo este acordo, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza 
seriam divididas em três zonas: zona A, com pleno 
controle da Autoridade Palestina, Zona B, com controle 
civil palestino e controle israelita para a segurança, e 
Zona C, com pleno controle israelita, à exceção de civis 
palestinos. Esta zona compreendia os assentamentos 
israelitas e as zonas de segurança, sem uma 
significativa população palestina. Sobre a OLP, é 
correto afirmar que é uma organização  

 
a) política fundamentalista.  
b) paramilitar.  
c) político-partidária xiita.  
d) sionista.  

 
226 - (ENEM/2009)    

Três países – Etiópia, Sudão e Egito – usam grande 
quantidade da água que corre pelo Rio Nilo, na África. 
Para atender ás necessidades de populações que 
crescem com rapidez, a Etiópia e o Sudão planejam 
desviar mais água do Nilo do que já desviam. Diante de 
dificuldades naturais que caracterizam o ciclo 
hidrológico nessa região, como baixa pluviosidade e 
altas taxas de evaporação, esses desvios feitos rio 
acima poderiam reduzir a quantidade de recursos 
hídricos disponíveis para o Egito, o último país ao longo 
da extensão do rio, que não pode sobreviver sem esses 
recursos naturais. 

Miller Jr., G. T. Ciência Ambiental. São Paulo: Thomson, 
2007 (adaptado) 

 
Diante dessa ameaça, qual seria a melhor opção para o 
Egito? 

 
a) Entrar em guerra contra a Etiópia e o Sudão, para 

garantir seus direitos ao uso da água. 
b) Estabelecer acordos com a Etiópia e o Sudão 

visando o uso compartilhado dos recursos 
hídricos. 

c) Aumentar sua produção de grãos e exportá-los, 
elevando sua capacidade econômica de importar 
água de outros países. 

d) Construir aquedutos para trazer água de países 
que tenham  maior disponibilidade desse recurso 
natural, como o Irã e o Iraque. 

e) Estimular o crescimento de sua população e, 
desse modo, aumentar sua força de trabalho e 
capacidade de produção em condições adversas. 

 
227 - (ENEM/2011)    

No mundo árabe, países governados há décadas por 
regimes políticos centralizadores contabilizam metade 
da população com menos de 30 anos; desses, 56% têm 
acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de 
futuro e diante da estagnação da economia, esses 

jovens incubam vírus sedentos por modernidade e 
democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 
26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo 
em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma 
série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma 
epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos 
países vizinhos, derrubando em seguida o presidente 
do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais – como o 
Facebook e o Twitter – ajudaram a mobilizar 
manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo 
Pérsico. SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da 
Liberdade. Istoé Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado). 

 
Considerando os movimentos políticos mencionados 
no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes 

 
a) reforçar a atuação dos regimes políticos 

existentes. 
b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. 
c) manter o distanciamento necessário à sua 

segurança. 
d) disseminar vírus capazes de destruir programas 

dos computadores. 
e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a 

população. 
 
228 - (CEFET MG/2015)    

Em 2005, o grafiteiro e ativista político inglês Bansky 
realizou uma série de trabalhos na região da Faixa de 
Gaza, especialmente no muro que a separa do 
território israelense, conforme ilustrações seguintes. 

 

 

 
BANSKY. Posto de controle, Ramallah, 2005. In: BANSKY. 

Guerra e Spray. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012, p. 
138-139. 
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Sobre o conflito árabe israelense, é correto concluir que 
nos grafites acima, Bansky 

 
a) apoiou a construção do muro realizada pelo 

governo israelense. 
b) legitimou a ação violenta de grupos 

fundamentalistas palestinos. 
c) denunciou a aliança de Israel com as grandes 

potências capitalistas. 
d) destacou a segregação dos palestinos 

comparando-os a prisioneiros. 
e) usou a imaginação para expressar o cotidiano das 

crianças palestinas. 
 
229 - (ESCS DF/2015)    

A Polícia Federal apontou, recentemente, um elo entre 
uma facção criminosa brasileira e traficantes de origem 
libanesa ligados ao Hezbollah. Trata-se de mais um 
indício de que a globalização também é marcada pela 
atuação em rede, em âmbito mundial, do crime 
organizado. A própria ONU tem alertado para a adesão, 
em escala sem precedentes na história, de 
estrangeiros, especialmente jovens, a organizações 
terroristas. Entre essas organizações, destaca-se 
atualmente uma que prima pela violência de seus 
métodos, os quais incluem a decapitação das vítimas, 
com imagens gravadas e postas em circulação em todo 
o mundo. A referida organização atua principalmente 
na Síria e no Iraque e se autodenomina 

 
a) Primavera Árabe. 
b) Al Qaeda. 
c) Estado Islâmico. 
d) Movimento Jihadista. 

 
230 - (FM Petrópolis RJ/2015)    

O mapa a seguir representa a evolução do território 
israelense ao longo de duas décadas: estão 
comparadas as fronteiras determinadas pela ONU em 
1947; as fronteiras fixadas de fato em 1949, ao final da 
“Guerra de Independência de Israel”; e os territórios 
que foram anexados pelo Estado de Israel como 
decorrência da “Guerra dos Seis Dias”, ocorrida em 
1967: 

 

 
CANEPA, B.; OLIC, N. B. Oriente Médio e Questão 
Palestina. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003. p. 75. 

 
A interpretação das informações representadas no 
mapa evidencia que, entre 1949 e 1967, a parcela do 
território da Palestina que não foi ocupada por 
cidadãos israelenses 
 
a) teve sua extensão reduzida, graças a seguidas 

guerras. 
b) era maior após vinte anos, porque aumentou sua 

população. 
c) sofreu considerável aumento, devido às 

ocupações militares. 
d) variou ao longo do tempo, mas preservou os 

planos da ONU. 
e) diminuiu continuamente, apesar de sanções 

norte-americanas contra Israel. 
 
231 - (IFRS/2015)    

“O conflito de Darfur é um conflito armado em 
andamento na região de Darfur, no oeste do Sudão, 
que opõe principalmente os Janjaweed (milicianos 
recrutados entre os baggara) e os povos não-árabes da 
região. O governo sudanês, liderado pelo general Omar 
Hassan AL-Bashir, embora negue publicamente que 
apóia os Janjaweed, tem fornecido armas e 
assistência”. 

 
“ A Criação do Estado Independente do Sudão do Sul é 
realizada após 12 anos de guerra civil e deixou 1,5 
milhão de mortos. Em janeiro de 2011, 99% dos 
eleitores do Sudão do Sul votaram a favor da separação 
da região”. 

Disponível em 
http://www.oficinadoestudante.com.br/site_novo/ 

tira-duvidas.php?codigo=2708  
Acesso em: 30 ago. 2014 

 

http://www.oficinadoestudante.com.br/site_novo/%20tira-duvidas.php?codigo=2708
http://www.oficinadoestudante.com.br/site_novo/%20tira-duvidas.php?codigo=2708
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Disponível em 

http://unpolicebrasil.blogspot.com.br/2012/07/ 
sudao-do-sul-1-aniversario-de.html  

Acesso em : 30 ago. 2014 
 

Os conflitos na região descrita no mapa acima já 
provocaram muitas mortes. 

Sobre estes conflitos, é correto afirmar que 
 

I. o conflito que resultou na divisão do Sudão em 
2011 ocorreu entre o Norte (cristão e animista) e 
o Sul (árabe e muçulmano). 

II. o conflito na região de Darfur é de natureza 
étnico-cultural. 

III. o Sudão do Sul nasceu em 2011 como um dos 
países mais pobres do mundo, com a maior taxa 
de mortalidade materna, com a maioria das 
crianças fora da escola e com um índice de 
analfabetismo que chega em 84% entre as 
mulheres. 

IV. a maior parte dos campos petrolíferos concentra-
se no Sudão do Sul próximo à fronteira. Já as 
refinarias localizam-se no Sudão do Norte, e os 
oleodutos atravessam o Norte para o petróleo ser 
exportado através do Mar Vermelho. Estes fatores 
têm levado a instabilidades na região, e analistas 
temem a retomada da guerra civil. 

 
Estão corretas apenas 

 
a) II e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
232 - (PUC GO/2015)   

Vendo passar o cortejo fúnebre, o menino falou: 
— Mãe: eu também quero ir em caixa daquelas. 

A alma da mãe, na mão do miúdo, estremeceu. O 
menino sentiu esse arrepio, como descarga da alma na 
corrente do corpo. A mãe puxou-o pelo braço, em 
repreensão. 
— Não fale nunca mais isso. 
Um esticão enfatizava cada palavra. 
— Porquê, mãe? Eu só queria ir a enterrar como aquele 
falecido. 
— Viu? Já está a falar outra vez? 
Ele sentiu a angústia em sua mãe já vertida em lágrima. 
Calou-se, guardado em si. Ainda olhou o desfile com 
inveja. Ter alguém assim que chore por nós, quanto 
vale uma tristeza dessas? 
À noite, o pai foi visitá-lo na penumbra do quarto. O 
menino suspeitou: nunca o pai lhe dirigira um 
pensamento. O homem avançou uma tosse solene, 
anunciando a seriedade do assunto. Que a mãe lhe 
informara sobre seus soturnos comentários no funeral. 
Que se passava, afinal? 
— Eu não quero mais ser criança. 
— Como assim? 
— Quero envelhecer rápido, pai. Ficar mais velho que o 
senhor. 
Que valia ser criança se lhe faltava a infância? Este 
mundo não estava para meninices. Porque nos fazem 
com esta idade, tão pequenos, se a vida aparece 
sempre adiada para outras idades, outras vidas? 
Deviam-nos fazer já graúdos, ensinados a sonhar com 
conta medida. Mesmo o pai passava a vida louvando a 
sua infância, seu tempo de maravilhas. Se foi para lhe 
roubar a fonte desse tempo, porque razão o deixaram 
beber dessa água? 
— Meu filho, você tem que gostar viver, Deus nos deu 
esse milagre. Faça de conta que é uma prenda, a vida. 
Mas ele não gostava dessa prenda. Não seria que Deus 
lhe podia dar outra, diferente? 
— Não diga disso, Deus lhe castiga. 
E a conversa não teve mais diálogo. Fechou-se sob 
ameaça de punição divina. 
O menino permanecia em desistência de tudo. Sem 
nenhum portanto nem consequência. Até que, certa 
vez, ele decidiu visitar seu avô. Certamente ele o 
escutaria com maiores paciências. 
— Avô, o que é preciso para se ser morto? 
— Necessita ficar nu como um búzio. 
— Mas eu tanta vez estou nuzinho. 
— Tem que ser leve como lua. 
— Mas eu já sou levinho como a ave penugenta. 
— Precisa mais: precisa ficar escuro na escuridão. 
— Mas eu sou tinto e retinto. Pretinho como sou, até de 
noite me indistinto do pirilampo avariado. 
Então, o avô lhe propôs o negócio. As leis do tempo 
fariam prever que ele fosse retirado primeiro da vida. 
[...] 

(COUTO, Mia. O fio das missangas.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 111-112. 

Adaptado.) 
 

http://unpolicebrasil.blogspot.com.br/2012/07/%20sudao-do-sul-1-aniversario-de.html
http://unpolicebrasil.blogspot.com.br/2012/07/%20sudao-do-sul-1-aniversario-de.html
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O texto narra as reações de uma criança diante da 
morte, representada por um cortejo fúnebre. Na 
atualidade, os meios de comunicação midiáticos têm 
apresentado ao mundo imagens chocantes de crianças 
sendo brutalmente mortas no cenário de um conflito 
histórico e sangrento entre Israel e Palestina. Quanto a 
essa temática, marque a alternativa correta: 

 
a) Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra 

dominava o território da Palestina e permitiu a 
migração de judeus para aquela região, desde que 
fossem respeitados os direitos dos povos árabes 
que ali residiam. A partir de então, a Palestina 
passou a receber amistosamente dezenas de 
milhares de judeus, pois aquela terra, desde os 
primórdios, fora o “lar nacional” dessas duas 
nações. 

b) Em 1947, a partilha da Palestina entre palestinos 
e judeus foi sancionada pelas Nações Unidas, com 
a concordância de ambas as partes. 

c) O Conflito entre os dois povos somente iniciou-se 
a partir de 1970, causado não por disputas 
territoriais, mas pela disputa de reservas 
petrolíferas. 

d) A Intifada, rebelião dos palestinos, em 1987, 
contra a ocupação de Israel, ficou mundialmente 
conhecida através de imagens de jovens e crianças 
que enfrentavam com pedras as armas dos 
soldados israelenses. O conflito resultou em 
inúmeras mortes e desgaste político para Israel. 

 
233 - (UCS RS/2015)    

Terrorismo é uma ação armada contra civis, ou seja, 
é a violência usada para fins políticos, não contra as 
forças repressivas de um Estado, mas contra seus 
cidadãos. Relacione os grupos terroristas apresentados 
na COLUNA A às características que os identificam, 
listadas na COLUNA B. 
 
COLUNA A 
1 Al-Qaeda 
2 HAMAS 
3 IRA 
4 ETA 

 
COLUNA B 
(   ) Grupo fundamentalista islâmico que surgiu no 

Oriente Médio, porém os ataques ocorrem nessa 
Região e em outros pontos do Planeta. 

(   ) Grupo que se fortaleceu a partir de 1972, 
praticando violentos atentados contra alvos 
ingleses. 

(   ) Grupo separatista basco, que luta pela 
independência territorial da França e da Espanha. 

(   ) Grupo que atua em locais próximos à fronteira 
entre a Palestina e Israel, e busca a formação do 
Estado Palestino através de atentados com 
homens-bomba e outras modalidades. 

 

Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente os parênteses, de cima para baixo. 

 
a) 1 – 3 – 4 – 2 
b) 3 – 2 – 4 – 1 
c) 1 – 3 – 2 – 4 
d) 4 – 1 – 3 – 2 
e) 2 – 3 – 4 – 1 

 
234 - (UEG GO/2015)    

Na história da humanidade, muitas guerras que 
ceifaram inúmeras vidas ocorreram em virtude de 
disputas territoriais, que se deram por questões de 
conflitos religiosos ou políticos ideológicos. Na região 
do oriente médio, a existência de inúmeros povos com 
diferentes culturas, as guerras adquiriram uma 
característica marcante, cujo extremismo religioso 
despontou como fator de agregação social e de 
possibilidade de conquista de território. Podem ser 
apontados(as) como exemplos desse tipo de conflito:  
 
a) as guerras que acontecem no norte do Iraque 

entre os curdos e os jihadistas, pertencentes ao 
Estado Islâmico do Iraque.  

b) as ocupações de parte da Ucrânia pelas tropas 
russas para assegurar o fornecimento de gás 
natural para abastecimento da Rússia.  

c) os ataques praticados por militantes da máfia 
ciciliana, no final do século passado, a diversas 
regiões da Ilha da Cicília, pertencente à Itália.  

d) os movimentos populares, como os que 
ocorreram em diferentes regiões do Brasil no mês 
de junho de 2014, reivindicando conquistas 
sociais.  

 
235 - (UFPEL RS/2014)    

Leia o texto abaixo.  
 
“O Estado de Israel será aberto à imigração de judeus 
de todos os países onde estão dispersos; ele 
desenvolverá o país para benefício de todos os seus 
habitantes; será fundado sobre os princípios de 
liberdade, justiça e paz ensinados pelos profetas de 
Israel; assegurará uma completa igualdade dos direitos 
sociais e políticos a todos os seus cidadãos, sem 
distinção de credo, raça ou sexo; garantirá a plena 
liberdade de consciência, culto, educação e cultura; 
assegurará a salvaguarda e a inviolabilidade dos lugares 
santos e dos credos de todas as religiões e respeitará os 
princípios da Carta das Nações Unidas […] Nós 
lançamos um apelo ao povo judeu de todo o mundo 
para se ligar a nós na tarefa da imigração […], e a nos 
assistir no grande combate a que nos entregamos, para 
realizar o sonho perseguido de geração em geração: a 
redenção de Israel.”  

Citado por PAZZINATO, Alceu, SENISE, Maria Helena.  
História Moderna e Contemporânea. São Paulo: Ática, 

2002. p. 347. 
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Sobre a criação do Estado de Israel é correto afirmar: 
 

a) A criação do Estado de Israel ocorreu sem nenhum 
tipo de confronto com os povos árabes, 
principalmente com os palestinos.  

b) A criação do Estado de Israel ocorreu no pós-
Segunda Guerra Mundial, quando milhares de 
judeus haviam sido exterminados em campos de 
concentração pelo regime nazista.  

c) As principais ações populares de resistência dos 
israelenses contra os palestinos se chamam 
intifada. 

d) O movimento sionista expressa a luta pela 
constituição de um Estado palestino.  

e) Atualmente, o território palestino é três vezes 
maior que à época da criação do Estado de Israel. 

f) I. R. 
 
236 - (UERJ/2015)    

Mapa dos territórios ocupados pelo estado islâmico 

 

 
Adaptado de img.rtp.pt, 04/07/2014. 

 
O grupo que criou o atual Estado Islâmico foi formado 
no Iraque, em 2006, por iniciativa da Al-Qaeda. Seu 
principal líder, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou, em 
junho de 2014, um “califado” abrangendo cerca de 25% 
da Síria e 40% do Iraque. A maioria dos territórios 
controlados pelo Estado Islâmico, principalmente no 
Iraque, são desérticos. Para Romain Caillet, especialista 
em movimentos islâmicos, o grupo sobrevive 
essencialmente de autofinanciamento. Seus métodos 
são uma mistura de terror e prestação de serviços 
sociais para as populações que estão sob seu controle. 
Adaptado de diariodepernambuco.com.br, 
21/08/2014. 

 
O Estado Islâmico criado em regiões do Oriente Médio 
alterou as relações entre os governos locais e muitas 
nações ocidentais, gerando novas ameaças e conflitos, 
como se observa por meio do mapa e da reportagem. 
Identifique uma característica da ação política do grupo 
que criou o Estado Islâmico. Em seguida, aponte um 
motivo para a oposição norte-americana à sua 
existência. 

 

237 - (UEM PR/2015)    
Conflitos entre tropas de Israel e grupos radicais 
palestinos têm, ultimamente, provocado destruições e 
muitas mortes. Sobre a Faixa de Gaza, Israel e a 
Palestina, assinale o que estiver correto. 

 
01. A Faixa de Gaza é disputada por judeus e 

palestinos em função de dois motivos principais: é 
a maior produtora de petróleo do Oriente Médio 
e tem os solos mais ricos da região. 

02. Trata-se de uma estreita faixa de terra localizada 
na costa oriental do Mar Mediterrâneo, no 
Oriente Médio, que faz fronteira com Israel e com 
o Egito. 

04. A Faixa constitui, atualmente, um dos territórios 
mais densamente povoados do mundo, apesar de 
ser pouco industrializado, de sofrer escassez de 
água e de ter solos pouco apropriados para a 
agricultura. 

08. Na Guerra dos “Seis Dias”, em 1967, a faixa de 
Gaza foi invadida e ocupada por Israel. 
Posteriormente Israel se retirou e atualmente 
Gaza é administrada pelos palestinos. 

16. Durante o período da Guerra Fria, tropas 
soviéticas assumiram o controle da Faixa de Gaza 
e expulsaram os povos palestino e judeu que lá 
habitavam. O interesse dos soviéticos era 
estratégico: a Faixa constitui importante ponto de 
passagem entre Europa, Ásia e África, através do 
Mar Mediterrâneo. 

 
238 - (UEM PR/2015)    

Sobre o conflito árabe-israelense, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
 
01. Embora tenha avançado sobre os territórios 

palestinos, pelo acordo de Camp David, de 2002, 
o Estado de Israel restituiu à Autoridade Palestina 
os territórios ocupados na Cisjordânia, em Gaza e 
no sul do Líbano. 

02. Após a Primeira Guerra Mundial, com a 
desintegração do Império Turco, a Palestina foi 
colocada sob a tutela da Inglaterra com o 
compromisso de criação de um Estado nacional 
judeu. Este fato estimulou a imigração judaica 
para a região. 

04. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU dividiu a 
Palestina em duas áreas: a judaica e a palestina. A 
não aceitação da divisão pelos países da Liga 
Árabe, que invadiram a região, levou à Primeira 
Guerra Árabe-Israelense. 

08. Pelo lado dos palestinos, grupos fundamentalistas 
como o Movimento de Resistência Islâmico 
(Hamas), são contrários a qualquer acordo com 
Israel. Pelo lado dos judeus, extremistas, como os 
do Partido Likud, dificultam as negociações com 
os palestinos. 

16. Os primeiros meses deste ano (2014) viveram um 
período de paz, sem ocorrência de conflitos 
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armados entre judeus e palestinos, apontando, no 
presente momento, para uma solução pacífica do 
conflito árabe-israelense. 

 
239 - (UEMG/2015)    

Leia a notícia abaixo:  
 
Israel anunciou a retomada dos ataques aéreos a Gaza, 
após militantes palestinos terem disparados foguetes 
contra o território israelense após o final de um período 
de 72 horas de cessar-fogo, encerrado na manhã desta 
sexta-feira.  
O Exército israelense classificou os ataques como 
“inaceitáveis, intoleráveis e míopes”. O grupo militante 
palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza, havia 
rejeitado a extensão do cessar-fogo, alegando que 
Israel não atendeu suas demandas. O atual conflito na 
Faixa de Gaza já dura um mês, sem perspectivas de um 
acordo de longo prazo que coloque fim à violência que 
já matou mais de 1.900 pessoas, a maioria civis.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/08/14073
0_gaza_entenda_gf_lk.shtml. Acesso em 10/8/2014  

 
Em relação a esse território, afirma-se CORRETAMENTE 
que  

 
a) está ocupado por tropas israelenses desde 1995, 

quando começaram os assentamentos, e o 
governo judeu, desde então, se recusa a abrir 
negociações, enquanto a parte ocidental de 
Jerusalém não for devolvida pelo Hamas, que a 
ocupou em 2007.  

b) foi ocupado por Israel, durante a guerra dos seis 
dias, em 1967, e devolvido para a Autoridade 
Nacional Palestina em 2005. Atualmente é 
controlado pelo Hamas, que venceu as eleições 
parlamentares de 2006 e rompeu com o partido 
moderado Fatah.  

c) pertence ao Egito, desde que o território palestino 
foi desfeito, após o primeiro conflito entre árabes 
e israelenses, em 1948. Em 2006, com a vitória do 
Hamas nas eleições parlamentares, os atuais 
assentamentos palestinos começaram a ser 
criados.  

d) é atualmente controlado pelo Hamas, partido que 
chegou ao poder com apoio do governo 
americano, que via nesse grupo o catalisador para 
a complementação do processo de paz iniciado 
em 2005, com a assinatura do Tratado de 
Oslo.Como em décadas anteriores, a Faixa de 
Gaza foi palco de mais um conflito entre 
palestinos e israelenses. 

 
240 - (UFAM/2015)    

Desde o final da primeira Guerra do Golfo, em 1991, os 
movimentos extremistas que se dizem seguidores do 
Islã constituem a ponta de lança do terrorismo 
internacional. Dirigido, sobretudo, contra os EUA, 
contra seus interesses no mundo e contra seus aliados 

mais fiéis, o terrorismo islâmico alimenta-se 
simultaneamente do radicalismo ideológico dos seus 
dirigentes – cuja ambição declarada é impor a sharia, a 
lei islâmica, a todos os países de confissão muçulmana, 
enquanto espera o momento de estender seu domínio 
a outras partes do mundo -, do ódio contra o Ocidente, 
personificado na todapoderosa América e em seu 
aliado “sionista”, e das frustrações de populações 
condenadas a viver em situações extremamente 
precárias, tanto econômica como politicamente. Por 
essa razão, ele não tem dificuldade para recrutar seus 
adeptos e candidatos ao suicídio nas regiões de grande 
tensão do Oriente Próximo e Médio, bem como nos 
países muçulmanos onde os dirigentes combatem com 
o máximo vigor a escalada do fundamentalismo 
islâmico, e até mesmo entre a população de imigrantes 
dos países industrializados, como Alemanha, França e 
Grã- Bretanha. 
De inspiração ao mesmo tempo política e religiosa, o 
terrorismo assumiu recentemente um caráter ainda 
mais preocupante, na medida em que não se importa 
com a morte de grande número de civis nem com o 
sacrifício dos jovens militantes que se matam 
explodindo as bombas que trazem no corpo, após 
terem sido treinados para isso por líderes religiosos tão 
fanáticos quanto irresponsáveis. 
Atualmente destaca-se mais um movimento 
extremista, que em nome de Alah espalha o terror no 
Oriente Médio, e assusta o mundo. Para esses 
jihardistas sunitas qualquer pessoa que não obedeça 
aos seus princípios deve ser exterminada. Esse grupo se 
intitula: 

 
a) Hamas. 
b) Fatah. 
c) Al- Qaeda. 
d) Estado Islâmico (ISIS). 
e) Organização pela Libertação da Palestina (OLP) 

 
241 - (Unievangélica GO/2015)    

Leia o texto a seguir. 
 

Israel e palestinos discordam sobre negociações após 
cessar-fogo 

 
Israel e militantes palestinos na Faixa de Gaza 
chegaram a um acordo de cessar-fogo, interrompendo 
o conflito mais violento na região nos últimos anos. 
Após difíceis negociações, ambos os lados 
concordaram com um acordo mediado pelo Egito. Este 
não é o primeiro cessar-fogo desde que Israel iniciou 
sua ofensiva em Gaza em 8 de julho – diversos acordos 
foram acertados, mas tiveram curta duração. No 
entanto, este cessar-fogo não tem prazo para terminar. 
Após 50 dias de conflito, a percepção de analistas é de 
que há agora mais vontade – e cansaço – em ambos os 
lados para colocar um fim definitivo à recente 
sequência de ataques. 
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Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas 
noticias/bbc/2014/08/27/ 

israel-e-palestinos-discordam-sobrenegociacoes- 
apos-cessar-fogo-entenda.htm>. Acesso em: 11 set. 

2014. 
 

Sobre a evolução do conflito entre Israel e Palestina, 
verifica-se o seguinte: 

 
a) Esse conflito tem suas raízes na antiguidade e se 

dá em torno da soberania e do poder sobre terras 
que envolvem complexas e antigas questões 
históricas, religiosas, culturais e econômicas. 
Tanto árabes quanto judeus reivindicam a posse 
de territórios nos quais se encontram seus 
monumentos mais sagrados. 

b) A partir do século XIX, alguns judeus residentes na 
Europa, liderados pelo jornalista austríaco 
Theodor Herzl, passaram a organizar um 
movimento em favor da formação de um Estado 
independente para o povo judeu e um Estado 
independente para o povo palestino. 

c) Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a 
Organização das Nações Unidas se tornou 
responsável pela região e, naquele mesmo ano, 
decidiu dividir igualmente as terras palestinas 
entre árabes e judeus, como forma de atender às 
solicitações do Movimento Sionista. 

d) Os judeus conseguiram impor sua presença na 
península arábica graças às suas lideranças, uma 
vez que, isolados, não contaram com a ajuda de 
nenhum outro país na conquista e manutenção do 
seu território. Na atualidade, chama atenção o 
derramamento de sangue na região. 

 
242 - (Unievangélica GO/2015)    

Leia o texto a seguir. 
 

A animosidade entre judeus e palestinos resultou em 
uma nova escalada de violência, a partir de meados de 
junho, devido a uma série de incidentes envolvendo 
extremistas de ambos os lados. O conflito na Faixa de 
Gaza decorrente dessa crise, que já matou centenas de 
palestinos e dezenas de israelenses, teve início no dia 
12 de junho após o sequestro de três jovens judeus - o 
que provocou reações cada vez mais violentas dos dois 
lados da fronteira. 

Disponível em: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/07/ 

entenda-a-origem- da-crise-entre-judeus-e-palestinos-
na-faixa-de-gaza-4550157.html. Acesso em: 25 set. 

2014. 
 

A evolução do conflito entre palestinos e judeus, no 
século XX, foi marcada 

 
a) pela ascensão do nazismo na Alemanha após 1933 

e pelo aumento das perseguições contra os judeus 
e palestinos na Europa, o que provocou uma 

migração maciça para a região próxima à Faixa de 
Gaza, objeto de disputa entre os dois grupos. 

b) pelo aumento das perseguições contra os judeus 
na Europa, a partir da Primeira Guerra Mundial, o 
que fez com que a migração judaica para a região 
da Palestina crescesse vertiginosamente devido à 
aceitação e à não resistência dos palestinos a essa 
ocupação. 

c) pela fundação, em 1948, do Estado de Israel, e 
pela aceitação árabe da partilha e da nova nação, 
ocorrendo assim uma grande migração de judeus 
para a região Palestina, considerada o berço do 
povo judeu. 

d) pelo fim do Holocausto, após a Segunda Guerra 
Mundial, e pela aprovação na Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 1947, de um plano de 
partilha da Palestina em dois Estados, um judeu, 
ocupando 57% da área, e outro árabe-palestino, 
ocupando 43%. 

 
243 - (UNESP SP/2015)    

Projeto no Iraque reduz a idade mínima de casamento 
para xiitas mulheres para 9 anos. Xiitas iraquianas, caso 
o texto seja aprovado, só poderão sair de casa com 
autorização do marido e deverão estar sempre 
disponíveis para relações sexuais. Esse tipo de notícia 
coloca em xeque os ungidos multiculturalistas 
ocidentais. Como, segundo estes, não há culturas 
atrasadas mas apenas “diferentes”, e porque a 
democracia, entendida apenas como escolha da 
maioria, é um valor absoluto, por que condenar quando 
a maioria de um povo escolhe por voto a sharia*? 
Chegamos ao impasse dos multiculturalistas: aceitam 
que cada cultura seja “apenas diferente” e que, 
portanto, não há bárbaros, ou constatam o óbvio, ou 
seja, que certas sociedades ainda vivem presas a 
valores abjetos, que ignoram completamente as 
liberdades básicas dos indivíduos. Qual vai ser a opção? 
(Rodrigo Constantino. “Pedofilia? No Iraque islâmico é 

permitido por lei!”.  
www.veja.com.br, 02.05.2014. Adaptado.) *Sharia: lei 

islâmica. 
 

Para o autor, o conflito suscitado opõe essencialmente 
 

a) iluminismo e racionalismo. 
b) democracia e estados de exceção. 
c) cristianismo e islamismo. 
d) relativismo e universalidade. 
e) multiculturalismo e antropologia. 

 
244 - (ESPM/2015)    

O Oriente Médio atravessou o século XX como o 
mais importante e instável conjunto geopolítico do 
globo e adentrou o XXI na mesma condição. Ora de 
forma mais intensa, ora mais branda, a verdade é que 
a região não sai do noticiário. 

Fonte: Carta Escola, agosto de 2014. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/07/%0bentenda-a-origem-%20da-crise-entre-judeus-e-palestinos-na-faixa-de-gaza-4550157.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/07/%0bentenda-a-origem-%20da-crise-entre-judeus-e-palestinos-na-faixa-de-gaza-4550157.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/07/%0bentenda-a-origem-%20da-crise-entre-judeus-e-palestinos-na-faixa-de-gaza-4550157.html
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Sobre o Oriente Médio e sua conturbada geopolítica no 
ano de 2014, podemos afirmar corretamente que: 
 
a) Israel reagiu violentamente ao Hamas ocupando e 

atacando a Cisjordânia no primeiro semestre de 
2014. 

b) A queda do presidente sírio Bashar al Assad trouxe 
mais instabilidade ao país e a maioria xiita deve 
assumir o poder. 

c) Os extremistas da facção palestina al Fatah lutam 
por um Estado teocrático na Palestina e não 
reconhecem o direito da existência de Israel. 

d) O retorno ao poder do presidente Hosni Barak no 
Egito lança novas dúvidas sobre o sucesso da 
Primavera árabe. 

e) O Iraque corre o risco de fragmentar-se 
territorialmente, especialmente após o 
surgimento e crescimento do grupo Estado 
Islâmico. 

 
245 - (ESPM/2015)    

Após 50 dias de combates os principais grupos da 
Faixa de Gaza acertaram, nesta terça-feira (26), um 
cessar-fogo por tempo indeterminado. 

A trégua é vista como o fim do conflito mais violento 
desde 2007. 

Segundo a ONU, 2.101 pessoas morreram do lado 
palestino, sendo 1.460 civis. Do lado israelense, foram 
69 mortes, dos quais 64 militares. 

(Folha de São Paulo; 27/08/2014) 
 

Quanto ao conflito mencionado é correto assinalar: 
 
a) os principais grupos que atuam na Faixa de Gaza 

são Hamas e a Jihad Islâmica; 
b) os principais grupos que atuam na Faixa de Gaza 

são o Hezbollah e o Estado Islâmico; 
c) o cessar-fogo foi mediado pelo governo do Irã; 
d) a população da Faixa de Gaza comemorou o 

acordo como uma vitória devido ao compromisso 
israelense de encerrar o bloqueio contra Gaza; 

e) o acordo foi obtido mediante a concessão 
israelense de permitir a construção de um 
aeroporto na Faixa de Gaza. 

 
246 - (UEPG PR/2015)    

Desde meados do século XX, são constantes os atritos 
entre palestinos e judeus. A respeito desses conflitos, 
assinale o que for correto.  

 
01. Um dos motivos que levaram aos conflitos é a 

disputa entre árabes e israelenses pelo controle 
de terras sobre as quais ambos afirmam ter 
direitos milenares.  

02. A Organização para Libertação da Palestina foi 
criada com o objetivo de retirar os árabes das 
regiões controladas pelos judeus e colocá-los em 
regiões poucos povoadas da América e da África.  

04. O Estado de Israel foi criado pela ONU – 
Organização das Nações Unidas – após o final da II 
Guerra Mundial e correspondeu aos interesses 
norte-americanos de contar com um Estado 
aliado naquela região.  

08. A intifada é uma ação militar realizada 
periodicamente pelos israelenses com o objetivo 
de controlar a presença de árabes nos territórios 
pertencentes a Israel.  

16. Iasser Arafat foi um primeiro-ministro de Israel 
que difundiu a ideia de conciliação entre os dois 
povos e acabou executado por terroristas árabes 
contrários ao diálogo. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 247 
  
 

Aqui está a receita: para acabar com as guerras, só 
mesmo a própria guerra. Nada como uma boa dose 
dessa experiência traumática para o mundo aprender 
que a paz, afinal, é o melhor negócio. Bom, pelo menos 
era o que alguns dos nossos antepassados achavam 
quando estourou a 1ª Guerra Mundial. Veio o conflito 
mais sangrento da história até então e, apenas 20 anos 
depois, estourava outra guerra, ainda mais arrasadora. 
O “remédio” se mostrou inócuo. 
É assim desde o início dos tempos: basta as coisas se 
acalmarem um pouco para os países voltarem a resolver 
seus problemas na pancada. Em julho de 2006, o alerta 
vermelho voltou a acender. Os conflitos no Líbano 
dispararam uma reação em cadeia que ainda pode 
incendiar vários cantos do planeta. A popularidade do 
Ocidente entra em queda livre no mundo árabe, 
enquanto a de extremistas atinge níveis inéditos. 
A milícia fundamentalista Hezbollah já disputa a 
preferência do povo com a sunita Al Qaeda. Massas 
saíram às ruas do Egito e da Arábia Saudita em apoio ao 
Hezbollah, embora os governos de Cairo e Riad também 
sejam alvo de suicidas. O governo inglês diz que há mais 
de 20 células terroristas prontas para atuar em seu 
território. O presidente iraniano fala abertamente em 
varrer Israel do mapa. Para completar, a Turquia já não 
esconde sua intenção de invadir o norte do Iraque para 
desmantelar bases de terroristas curdos.  Afegãos 
acusam os paquistaneses de dar abrigo a membros do 
Talibã e os confrontos entre os dois lados são cada vez 
mais freqüentes. A Índia acusa o Paquistão por 
atentados e fala em retaliação — briga de cachorros 
grandes, com bombas atômicas no lugar dos dentes.  

(VERSIGNASSE; BURGEIMAN, 2006, p. 53-54). 
 
247 - (UESC BA/2007)    

A partir da análise do texto, aliada aos conhecimentos 
sobre a situação atual no Oriente Médio, pode-se 
afirmar: 
01. O recente ataque ao Líbano provocou a unidade do 

Oriente Médio, devido ao fato de Israel invadir um 
país de maioria muçulmana e financiador dos 
grupos terroristas islâmicos. 
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02. A aliança entre Hezbollah, Al Qaeda e Hamas, com 
o objetivo de destruir Israel, provocou o isolamento 
dos países árabes do resto do mundo. 

03. A ausência histórica de civilizações com grande 
desenvolvimento técnico e cultural no Oriente 
Médio explica o grande número de grupos 
fundamentalistas nessa região. 

04. O crescimento do islamismo e a unidade étnica, 
religiosa e cultural do mundo muçulmano tem sido 
uma crescente ameaça ao mundo ocidental e 
cristão. 

05. A falta de uma solução para o povo curdo, que vive 
disseminado em territórios iraquiano, iraniano e 
turco, é mais um ponto de tensão e conflito na 
região. 

 
TEXTO: 2 - Comum às questões: 248, 249, 250 
  
 

O véu foi, originalmente, introduzido nas antigas 
civilizações da Pérsia e da Mesopotâmia e, mais tarde, 
na cultura greco-romana. Caracterizava o status 
feminino elevado, conferindo-lhe uma certa 
inacessibilidade. 
Habitual entre as mulheres judias, tornou-se, também, 
uma referência das damas cristãs em Bizâncio e na Idade 
Média ocidental. O profeta Mohammed [Maomé] 
instituiu o uso do véu no século VI, na Arábia, para que 
as muçulmanas também gozassem da mesma dignidade 
das demais seguidoras entre os povos do Livro, isto é, da 
Torá e do Evangelho. Deste modo, numa época 
selvagem e belicosa, quando a lei mal se delineava, o 
véu era uma salvaguarda. Porém, mais do que isso, o seu 
uso simbolizava a elevação espiritual da condição 
feminina, assim como o turbante concedia aos homens 
a sacralização da cabeça. 
O Islã pretendeu, através do sacerdócio universal, 
estender a toda a Umma (Comunidade) uma vestimenta 
que tornasse os fiéis iguais diante de Deus. Portanto, o 
uso do véu nunca designou a submissão feminina, 
embora uma política gradualmente machista — muito 
distante da época em que as mulheres muçulmanas 
cavalgavam e guerreavam ao lado dos homens — 
refreou suas liberdades e, na mesma medida, seu rosto 
foi se tornando anônimo. 
Com o tempo, o véu — burkas, xadors e abayas — veio 
a cair nas mãos de uma intolerância patriarcal cada vez 
maior, tornando-se motivo de apologia entre os 
fundamentalistas: wahabbitas da Arábia Saudita, 
radicais xiitas do Irã pós-Khomeíni, talibãs afegãos e 
guerrilheiros do Hamas, na Palestina. Para estes, o véu 
se tornara uma arma de controle e exclusão da mulher, 
privada de escolha quanto à sua própria indumentária. 
Países, como o Iraque e o Líbano, nas últimas décadas, 
promoveram uma progressiva libertação do corpo 
feminino e seus costumes. 
Entretanto, hoje em dia, essa questão se reverte, pois 
muitas mulheres muçulmanas passaram a reivindicar o 
uso do véu, tanto no Oriente Médio quanto na Europa, 

como uma afirmação de sua identidade religiosa e como 
um ato de resistência cultural. (ANUKIT, 2007). 

 
248 - (UESC BA/2008)    

De acordo com o texto, 
01. o véu, ao longo dos séculos, tem sido utilizado 

como símbolo tanto de valorização da mulher e de 
opressão do corpo feminino quanto de afirmação 
da identidade cultural. 

02. o véu sempre foi utilizado como um símbolo de 
submissão feminina, independentemente da 
cultura que o adota. 

03. a utilização do véu como uma representação da 
opressão feminina foi um costume instituído por 
Mohammed, fundador do islamismo. 

04. a sociedade medieval ocidental obrigou o uso do 
véu e do cinto de castidade às mulheres, 
submetendo-as ao controle do matriarcado. 

05. a obrigatoriedade do véu nas mulheres atenienses 
possibilitava sua participação política, sem receio 
de represálias. 

 
249 - (UESC BA/2008)    

A religião muçulmana, durante sua formação e 
expansão, 
01. se caracterizou por representar, em todas as 

sociedades que a adotaram, uma unidade de 
pensamento, dogmas e ações, que eliminou a 
possibilidade da formação de grupos minoritários e 
radicais. 

02. se constituiu, desde o início, fundamentada na 
intolerância e no fundamentalismo, em seus 
diversos aspectos. 

03. se restringiu ao Oriente Médio, o que provocou o 
isolamento geográfico e cultural do Islã. 

04. conseguiu manter a unidade política do povo 
muçulmano, através da implantação de um 
governo teocrático, desde os tempos de 
Mohammed até o início do século XXI. 

05. sofreu influência, na sua formação, das concepções 
básicas do cristianismo e do judaísmo. 

 
250 - (UESC BA/2008)    

Tomando-se como referência o texto, aliado aos 
conhecimentos sobre os povos islâmicos da atualidade, 
pode-se afirmar que 
01. os países muçulmanos, em geral, se caracterizam 

pela intolerância religiosa, pelo fundamentalismo e 
pela adoção de regimes democráticos. 

02. os radicais xiitas do Irã defendem uma aproximação 
com a Rússia, objetivando o estabelecimento de 
uma economia socialista, associada a um governo 
religioso. 

03. a ascensão do Hamas ao poder, na Palestina, é uma 
conseqüência, entre outros fatores, da grave crise 
social e econômica vivenciada pelos palestinos. 

04. os Estados Unidos apóiam o regime dos talibãs 
como mecanismo de contenção do avanço 
socialista soviético. 
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05. o regime de Sadam Hussein, no Iraque, se 
caracterizou pela liberdade religiosa e política e 
respeito aos direitos humanos. 

 
TEXTO: 3 - Comum às questões: 251, 252, 253 
  
   

A onda de protestos e mobilizações populares nos 
países do Oriente Médio traz grandes novidades. 
Anuncia uma verdadeira reconfiguração da geopolítica 
regional, que, ao que parece, desloca dos centros de 
poder a influência dos EUA na região e anuncia a 
formação de um novo bloco, islâmico e anti-Israel. 

As implicações desses acontecimentos para a 
ordem global são enormes. A começar pela questão de 
quem controla a exploração e os fluxos comerciais do 
petróleo. As alianças dos EUA com as ditaduras do 
Egito, da Arábia Saudita e outros países da região, que 
asseguravam o suprimento do petróleo, estão ruindo 
frente às mais amplas mobilizações populares desde 
muitas décadas. Como num jogo de dominó, as 
informações que passam de país para país espalham as 
mobilizações e contaminam toda a região. (BAVA,  
2011, p. 3). 
BAVA, Silvio Caccia. Depois do “dia de fúria”. Le Monde 

Diplomatique Brasil.  
São Paulo: Instituto Polis, ano 4, n. 44, jun. 2011. 

 
251 - (UNEB BA/2012)    

A análise do texto, aliada aos conhecimentos sobre o 
OrienteMédio, permite afirmar: 

 
01. As alianças firmadas entre os Estados Unidos e os 

países do Oriente Médio, no passado, 
possibilitaram um grande desenvolvimento 
regional, uma vez que se praticava um sistema de 
escambo entre o petróleo e o acesso ao 
conhecimento tecnológico norte-americano. 

02. O uso de tecnologia de ponta norte-americana na 
exploração do petróleo possibilitou um grande 
desenvolvimento industrial no Oriente Médio, 
principalmente nas duas últimas décadas do 
século passado. 

03. A concentração de reservas de petróleo no 
Oriente Médio está associada a fatores 
econômicos e políticos, tendo criado condições 
para a formação de um cartel, a OPEP, que teve 
grande importância no cenário mundial, 
principalmente na segunda metade do século XX. 

04. A reconfiguração da geopolítica no Oriente Médio 
aponta para a democratização de todos os países 
da região e, consequentemente, para uma melhor 
distribuição de renda. 

05. O relevo da região apresenta baixa altimetria, 
fator que favoreceu o desenvolvimento do 
agronegócio e a autossuficiência na produção de 
alimentos. 

 
252 - (UNEB BA/2012)    

A história do Oriente Médio está intimamente 
relacionada a questões do Ocidente, na medida em que 

 
01. as Cruzadas buscavam retomar os reinos cristãos 

do Oriente das mãos dos mouros, fator que 
provocou a crise do comércio de especiarias, a 
retração comercial e a ruralização da economia. 

02. a expansão imperialista do século XIX estabeleceu 
um protetorado norte-americano sobre o Oriente 
Médio, controlando os estreitos de Bósforo e de 
Dardanelos, rota de passagem para a 
comercialização do petróleo que abastecia o eixo 
nazi-fascista. 

03. a expansão islâmica sobre o mundo árabe 
resultou de uma reação à Guerra Fria, quando 
essa região assumiu uma posição de neutralidade, 
frente às disputas entre os Estados Unidos e a 
URSS, no Oriente Médio. 

04. os interesses econômicos norte-americanos 
sobrepujaram a defesa dos ideais democráticos, 
principalmente com o apoio dos Estados Unidos à 
política israelense em relação aos palestinos e à 
ditadura iraquiana, durante a Guerra Irã-Iraque. 

05. o apoio dos Estados Unidos aos países árabes, 
buscando contrabalancear a influência soviética 
sobre Israel, tem sido abalada pela “primavera 
árabe”, que prenuncia um novo avanço das 
concepções socialistas. 

 
253 - (UNEB BA/2012)    

A relação entre a produção de petróleo e os conflitos 
no Oriente Médio tem impactado nas relações políticas 
internacionais, como se pode observar 

 
01. no contexto do imperialismo inglês, quando, 

objetivando controlar a produção de petróleo no 
Oriente Médio, a Inglaterra invadiu essa região, 
em busca dorestabelecimento econômico, apos a 
crise oriunda da Segunda Guerra Mundial. 

02. na disputa entre a Inglaterra e a Alemanha pela 
posse da Alsácia-Lorena, importante rota de 
passagem para o controle da produção de 
petróleo no Oriente Médio, fator que contribuiu 
para o estabelecimento do Pacto Germano- 
Soviético, em contraposição à Tríplice Entente. 

03. no apoio norte-americano ao processo de 
descolonização afro-asiática, que abalou as 
relações entre a Europa e os Estados Unidos, 
agravando-se com as exigências do Plano Marshall 
e do Macarthismo. 

04. na elevação do preço do barril de petróleo 
estabelecido pela Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), na década de 
1970, como retaliação à expansão territorial 
israelense sobre o Egito, Líbano, Jordânia e Síria, 
com a conivência das nações capitalistas 
ocidentais. 

05. nas crises financeiras mundiais de 2008 e 2011, 
que, enfraquecendo a economia norte-
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americana, contribuíram para a perda de controle 
norte-americano no mundo ocidental e a 
progressiva ascensão da China, que vem 
estabelecendo grandes áreas de influência no 
Oriente Médio. 

 
TEXTO: 4 - Comum às questões: 254, 255 
  
   

Uma solução conclusiva para o drama europeu, [...], está 
longe do fim. De acordo com um relatório divulgado na 
quinta-feira passada pela Comissão Europeía, as dúvidas 
provocadas pela crise fiscal do euro devem fazer com 
que a região sofra um forte freio em sua atividade 
econômica em 2012.  
Ou seja, é grande o risco de uma nova e profunda 
recessão. A questão agora é: depois dos episódios na 
Irlanda, na Grécia e na Itália, qual será o próximo 
governante europeu a cair? Os mercados voltam os seus 
olhos para a França do [...] presidente Nicolas Sarkosy. 
Ela tem um déficit fiscal superior ao italiano e seus 
bancos são os maiores credores das dívidas da Grécia e 
da Itália. (GIANINI; SAKATE, 2011, p. 92). 

GIANINI, T.; SAKATE, M. O bunga bunga do euro. Veja. 
 São Paulo: Abril, ed. 2243, ano 44, n. 46, 16 nov. 2011. 

Economia. 
 

Considere a análise do texto e os conhecimentos sobre 
as crises vividas pelo capitalismo, nessa primeira década 
do século XXI. 

 
254 - (UEFS BA/2012)    

A conhecida crise do Oriente Médio ultrapassou, nos 
últimos anos, o confronto entre palestinos e israelenses, 
incorporando, como novo dado complicador, 

 
a) a pressão internacional contra os abusos e a 

violência doméstica dirigidos contra a mulher, nos 
países árabes. 

b) a aliança política e militar entre os países do Leste 
Europeu, visando dar apoio aos planos de expansão 
territorial de Israel. 

c) o rápido declínio das fontes produtoras de 
petróleo, colocando em risco todo o equilíbrio 
energético da economia mundial. 

d) o avanço do programa de energia atômica do Irã, 
visto pelos países ocidentais como uma ameaça ao 
frágil equilíbrio regional. 

e) a expansão do volume de visitantes cristãos aos 
tradicionais centros de peregrinação religiosa em 
Jerusalém, facilitando atos terroristas de grupos 
radicais. 

 
255 - (UEFS BA/2012)    

A instabilidade política registrada em países de cultura 
islâmica no norte da África e no Oriente Médio, na 
contemporaneidade, tem apresentado como ponto 
comum 
 

a) o controle autoritário do poder, por parte de líderes 
militares ou de membros de famílias tradicionais, 
sem oportunidade de participação política da 
população. 

b) o desacordo sobre os preços do petróleo, produto 
fundamental para as exportações de todos esses 
países. 

c) a disputa do poder político por chefes tribais 
arraigados a antigas práticas de vida comunitária. 

d) a influência do socialismo chinês na formação dos 
partidos de oposição. 

e) o apoio militar e econômico à luta dos curdos 
contra o Estado de Israel. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 256 
  
   

 
THE BIG stick in the Caribbean sea. Disponível em:  

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Stick>. Acesso em: 
24 out. 2013. 

 
256 - (UEFS BA/2014)    

O espírito belicoso do “big stick” tem reemergido, na 
contemporaneidade, em diversos momentos da 
política externa norte-americana, como se pode 
perceber 

 
a) a guerra contra o Irã, em retaliação à ocupação da 

embaixada norte-americana por terroristas 
islâmicos. 

b) no apoio dos Estados Unidos à perseguição aos 
guerrilheiros do Talebã, realizado pela URSS, no 
Afeganistão. 

c) na dominação militar do Kuweit por tropas norte-
americanas, objetivando montar bases para a 
ocupação do Iraque. 

d) na invasão do Iraque, com o objetivo subliminar 
de controlar a produção de petróleo da região. 

e) na destituição de governo do Paquistão por 
soldados norte-americanos, na caça à Osama Bin 
Laden. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 257 
  
   

UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL 
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“Neste começo de século, assistimos a uma 
reformulação de fronteiras e influências político-
econômicas no mundo. Essa nova forma de 
organização mundial, baseada na existência de redes, 
fluxos e conexões, exige mudanças no método [...] de 
agrupar e separar territórios. [...] 

Essa nova era é marcada pelo advento da 
globalização e da internet, que permitiu maior 
integração internacional e criou um novo espaço [...], o 
“território-mundo”, composto de uma sociedade 
mundial que compartilha os mesmos valores. A 
integração cada vez maior dos Estados e a soberania de 
um país através de um grupo [...] são demonstradas 
pela força dos blocos econômicos, que estabelecem 
uma concorrência acirrada entre si para manter a 
influência sobre seus parceiros comerciais. [...] 

Identifica-se um novo movimento de regionalização 
do espaço contemporâneo a partir de redes integradas 
ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o 
terrorismo globalizado [...] e a reconfiguração dos 
territórios devido a mudanças nas relações de poder e 
ao hibridismo cultural”. 

(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: 
http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/um- 

momento-de-desordem-mundial. Acesso em: 
23/08/14.) 

 
257 - (UEPA/2015)    

O trecho: "neste começo de século, assistimos a uma 
reformulação de fronteiras e influências 
políticoeconômicas no mundo", nos remete a pensar os 
conflitos e contradições no Oriente Médio. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa que explica essa situação 
conflituosa. 
 
a) A criação do Estado de Israel, numa região onde 

as reservas de petróleo estão praticamente 
esgotadas, explica o conflito entre árabes e 
libaneses. 

b) Os grandes lucros provenientes do petróleo 
beneficiam a sociedade como um todo nos países 
árabes, justificam o conflito entre árabes e 
israelenses. 

c) A disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as 
encontradas na planície da Mesopotâmia, na área 
desértica da Síria e da Cisjordânia justifica o 
conflito entre esses países. 

d) O emaranhado de culturas, religiões e interesses 
estrangeiros pelo controle das reservas 
petrolíferas, explicam os conflitos por disputas 
territoriais entre árabes e israelenses. 

e) A criação do Estado Palestino desencadeou o 
conflito entre árabes e israelenses, devido a 
concentração de gás natural nessa região, riqueza 
essa que era controlada por Israel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
73 

www.historiaemfoco.com.br 

Oriente Médio e Islâmismo 

73 

GABARITO:  

 
1) Gab: B 
 
2) Gab: E 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: 58 
 
6) Gab: A 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab:A 
 
10) Gab: 43 
 
11) Gab: C 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: A 
 
14) Gab: C 
 
15) Gab: B 
 
16) Gab: C 
 
17) Gab: D 
 
18) Gab: D 
 
19) Gab: D 
 
20) Gab: 

a) O candidato deverá citar, o rígido código de 
conduta, ausência de privacidade dos cidadãos, 
fechamento de jornais e revistas independentes. 

b) O candidato poderá citar a posição dos 
fundamentalistas islâmicos contra o Estado de 
Israel ou o afastamento do Xá Reza Pahlevi, aliado 
dos norte-americanos, do poder em 1979. 

 
21) Gab: VVVVV 
 
22) Gab: 15 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab: VVFV 
 
25) Gab: A 
 

26) Gab: FVVVVV. 
 
27) Gab: A 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: C 
 
30) Gab:VVFVV 
 
31) Gab:  

Com a tomada de poder pelo Aiatolá Khomeini na vida 
política islâmica, vamos encontrar a política e a religião 
ligadas por laços indissolúveis, com forte conotação 
nacionalista, atestando um profundo caráter de 
oposição aos EUA, nas atitudes e atividades do governo 
iraniano, fundamentadas no fanatismo religioso. 
Em outro exemplo, vivenciado ate os dias atuais e com 
profundas raízes históricas, culturais e político-
religiosas, temos o conflito no Líbano, envolvendo 
muçulmanos e grupos cristãos, com controle econômico 
e político locais, mediado pela Organização pela 
Libertação da Palestina (OLP), apoiando os 
muçulmanos, tendo como adversários os israelenses 
que, por sua vez, apóiam o lado contrário. 

 
32) Gab: A 
 
33) Gab: E 
 
34) Gab:E 
 
35) Gab: A 
 
36) Gab: C 
 
37) Gab:A 
 
38) Gab: 

a) Judaísmo, cristianismo e islamismo. 
b) Com o término da Segunda Guerra Mundial e a 

revelação do genocídio nazista contra os judeus, 
fortaleceu-se o movimento sionista, que desde o 
fim do século XIX propugnava a criação de um 
Estado Judeu na Palestina. Em 1947, o Conselho de 
Segurança da ONU aprovou a partilha da Palestina, 
em dois Estados: um judeu e outro árabe. Os árabes 
não aceitaram essa divisão, mas os judeus, em 
1948, proclamaram unilateralmente a 
independência do Estado de Israel. 

c) É o nome dado ao conflito entre árabes e judeus 
pela Palestina, iniciado com a criação do Estado de 
Israel. Atualmente, a questão envolve a luta do 
povo palestino pela desocupação dos territórios de 
Gaza e Cisjordânia, para constituir um Estado Árabe 
Palestino. Os territórios em questão, bem como a 
parte oriental de Jerusalém, encontram-se sob 
controle israelense desde a Guerra dos Seis Dias, 
em 1967. 
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39) Gab:  

a) Judaísmo, Cristianismo e Islamismo (religião 
muçulmana). 

b) A expulsão da população judia da Europa pelo anti-
semitismo, particularmente a política de 
perseguição e extermínio dos judeus movida pelo 
nazismo, marca o período que se estende do entre-
guerras ao fim da Segunda Guerra Mundial. Antes 
disso, porém, já havia a imigração sionista para a 
região da Palestina (que na origem seria a Terra 
Prometida), movimento que ganha nova força com 
o fim da Segunda Guerra. Em 29 de novembro de 
1947, como forma de compensação aos judeus, a 
Assembléia Geral das Nações Unidas vota a partilha 
da Palestina entre um Estado Judaico e um estado 
Árabe, conferindo a Jerusalém o status de território 
internacional. Os conflitos entre árabes e judeus 
são iniciados já no dia seguinte à partilha pelos 
árabes, que não aceitaram a divisão. Em 15 de maio 
de 1948 foi proclamado o Estado Judaico em Tel 
Aviv. 

c) Trata-se do conflito decorrente da criação do 
Estado de Israel com o conseqüente deslocamento 
de populações, na sua maior parte de região 
muçulmana e que se encontravam estabelecidas na 
região há muito tempo. A questão palestina 
também é associada à luta pela criação de um 
Estado Palestino, como um dos principais objetivos 
dos palestinos em sua luta contra Israel. 

 
40) Gab: D 
 
41) Gab: B 
 
42) Gab: D 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: A 
 
45) Gab: D 
 
46) Gab: A 
 
47) Gab: D 
 
48) Gab: C 
 
49) Gab: A 
 
50) Gab: B 
 
51) Gab: 25 
 
52) Gab: C 
 
53) Gab: 28 
 

54) Gab: B 
 
55) Gab: 14 
 
56) Gab: B 
 
57) Gab: C 
 
58) Gab:  E 
 
59) Gab: E 
 
60) Gab: C 
 
61) Gab: 46 
 
62) Gab: A 
 
63) Gab: A 
 
64) Gab: E 
 
65) Gab:A 
 
66) Gab: E 
 
67) Gab: C 
 
68) Gab:  

a) O candidato poderá identificar dois dos seguintes 
territórios ocupados: península do Sinai; Faixa de Gaza; 

Cisjordânia; colinas de Golan e Jerusalém Oriental. 
b) O candidato deverá explicar que no ano em curso o 

Parlamento de Israel aprovou a retirada dos colonos que 
ocupavam a Faixa de Gaza, dando início a sua efetiva 
desocupação. 

 
69) Gab: E 
 
70) Gab: 13 
 
71) Gab: D 
 
72) Gab: 

Pontos Comuns: 
1. Conquista da região por estrangeiros. 
2. Expulsão de suas terras. 
3. Dispersão por terras estranhas. 
4. Manutenção da identidade em torno de seus 

princípios religiosos. 
5. Luta pela reconquista das terras. 

 
73) Gab: A 
 
74) Gab: 

a) O candidato deve ser capaz de relacionar a crise 
mundial do petróleo com a Guerra do Yon Kippur a 
partir das seguintes referências: os Estados árabes 
resolveram boicotar o fornecimento de petróleo 
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aos países que haviam apoiado Israel neste conflito, 
principalmente os Estados Unidos, gerando o 
fortalecimento da OPEP e o aumentos dos preços 
do petróleo, e trazendo consigo uma crise mundial.  

b) O candidato deve ser capaz de identificar o 
problema dos refugiados expresso no trecho: “a 
anexação de territórios árabes por Israel, o que 
agravou a condição de vida dos palestinos, 
acentuando o êxodo a que foram submetidos pelo 
expansionismo de Israel”. A demanda palestina a 
este respeito é o do retorno dos refugiados às 
terras de onde foram expulsos. 

 
75) Gab: B 
 
76) Gab: D 
 
77) Gab: C 
 
78) Gab: 

AlQaida 
Islâmica 
As guerras no Afeganistão e Iraque 

 
79) Gab: B 
 
80) Gab: C 
 
81) Gab: A 
 
82) Gab: C 
 
83) Gab: C 
 
84) Gab: A 
 
85) Gab: E 
 
86) Gab: B 
 
87) Gab: B 
 
88) Gab: D 
 
89) Gab: E 
 
90) Gab: C 
 
91) Gab: E 
 
92) Gab: C 
 
93) Gab: E 
 
94) Gab: A 
 
95) Gab: B 
 
96) Gab: E 

 
97) Gab: D 
 
98) Gab: A 
 
99) Gab: 05 
 
100) Gab:  

a) Após a II Guerra Mundial/Guerra Fria/ através da 
ONU, foi criado Estado de Israel, quando milhões de 
judeus foram perseguidos e mortos pelo regime 
nazista. 

b) A principal característica da política externa 
israelense é o expansionalismo/ avanço 
militar/para além de suas fronteiras originalmente 
estabelecidas, como reação aos ataques dos países 
árabes. Isto resultou na perda de territórios pelos 
palestinos, que se armaram e tentou combater 
militarmente este avanço. 

 
101) Gab: 21 
 
102) Gab: B 
 
103) Gab: A 
 
104) Gab: A 
 
105) Gab: 18 
 
106) Gab: A 
 
107) Gab: A 
 
108) Gab: C 
 
109) Gab: D 
 
110) Gab: C 
 
111) Gab: C 
 
112) Gab: E 
 
113) Gab: E 
 
114) Gab:  

Com o término da Segunda da Guerra Mundial, foi 
criada a Organização das Nações Unidas, sediada em 
São Francisco inicialmente, depois transferida para New 
York _ Ilha de Manhatan, local de grande concentração 
das maiores fortunas judaicas do mundo. A ONU 
esquadrinhou o acordo que criaria no território da 
Palestina o Estado Palestino, contemplando os árabes, e 
o Estado de Israel, contemplando os judeus, sobretudo 
sionistas (que almejassem retornar para o referido 
território). Contudo, até a atualidade, somente o Estado 
de Israel foi criado, fator que ainda potencializa a 
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rivalidade e os conflitos sangrentos entre judeus e 
árabes, que não tiveram até hoje seu Estado criado. 

 
115) Gab: B 
 
116) Gab: B 
 
117) Gab: D 
 
118) Gab: B 
 
119) Gab: A 
 
120) Gab: 02-04 
 
121) Gab: 01-02-04-08 
 
122) Gab: A 
 
123) Gab: D 
 
124) Gab:  

O candidato poderá escolher os seguintes conflitos: a) 
Revolução Iraniana: instalou uma república religiosa 
islâmica, o que acarretou para os EUA a perda de um 
importante aliado político e militar no Oriente Médio 
durante a guerra fria; motivou a expansão de 
movimentos políticos revolucionários de cunho 
religioso islâmico, que colocava em risco a sobrevivência 
dos regimes monárquicos árabes aliados dos Estados 
Unidos; b) Guerra Irã-Iraque: Fortalecimento 
geopolítico do Iraque graças ao apoio militar norte-
americano e de países europeus capitalistas, temerosos 
com a instabilidade política regional e a interrupção do 
fornecimento do petróleo; c) Invasão soviética no 
Afeganistão: Fortalecimento político conjuntural da 
URSS na Ásia Central após a intervenção militar no 
Afeganistão; os EUA apóiam os esforços do regime 
saudita para enviar apoio militar à resistência 
fundamentalista islâmica anticomunista no Afeganistão. 

 
125) Gab: A 
 
126) Gab:  

a) A fé islâmica foi pregada por Maomé, difundindo a 
crença em Alá, como Deus único. O livro sagrado é 
o Corão, revelação divina a Maomé, por intermédio 
do arcanjo Gabriel. A pregação do islamismo 
promoveu a unificação das tribos árabes que 
habitavam a península, sendo esse o primeiro 
estágio da expansão territorial mostrada no mapa. 
Essa unificação possibilitou as vitórias militares, 
responsáveis pela construção do império islâmico, 
construído em detrimento dos enfraquecidos 
impérios bizantino e persa. 
Na fé islâmica, havia o estímulo ao uso da espada 
(“guerra santa” ou jihad) como meio de propagar a 
crença em Alá, exatamente o que está expresso no 
fragmento textual. Aos guerreiros mortos em 

combate, prometia-se o paraíso, definido em 
termos de prazeres sensuais: mulheres, comida 
abundante, etc. Os árabes, com esse estímulo, 
passaram a lutar contra os “infiéis” (não 
muçulmanos) e construíram o império 
representado no mapa. 

b) 
· desenvolvimento de trocas significativas entre 

muçulmanos e cristãos em toda a bacia do mar 
Mediterrâneo, não obstante as tentativas do 
papado de obstar esse comércio. 

· comércio de matérias-primas de primeira 
necessidade, artigos de luxo (especiarias e pedras 
preciosas do Oriente) e escravos. 

· grandes exportações de manufaturados, sobretudo 
de produtos metalúrgicos e de tecidos, enquanto 
recebiam de outros países, principalmente, 
matérias-primas e produtos semi-elaborados. 

· os muçulmanos expandiram a atividade comercial, 
dominando grandes rotas que ligavam desde 
regiões da Índia até a Península Ibérica. 

· nas áreas dominadas, os muçulmanos 
desenvolveram uma produção agrícola 
diversificada. Através de técnicas de irrigação, 
tornaram produtivas áreas antes não cultiváveis. 

· criação de instrumentos jurídicos mercantis para a 
realização de transações comerciais: cheques, 
letras de câmbio, recibos e associações comerciais. 

· restrição do comércio no Mar Mediterrâneo aos 
europeus e maior ruralização da Europa. 

c) 
· formação de alguns centros culturais na Europa, 

que atraíam cristãos às terras ocupadas pelos 
muçulmanos, com a construção de bibliotecas, 
escolas e outros centros de saber. 

· tradução para o árabe de obras de diferentes 
povos, as quais foram difundidas por todo o mundo 
muçulmano. 

· difusão da cultura grega, que, entesourada nas 
bibliotecas orientais, foram postas em circulação na 
Espanha muçulmana, permitindo, assim, o acesso 
aos estudiosos cristãos. 

· difusão de narrativas e contos fabulosos, 
destacando-se “As mil e uma noites”, nascidos na 
Índia e redigidos no século XIV, trazidos para o 
Ocidente.  

· difusão e aclimatação, em regiões que as 
ignoravam, de culturas ou técnicas há muito 
existentes em outras regiões (econômica e 
cultural). 

· difusão, na Europa, de técnicas de drenagem e de 
irrigação há muito utilizadas no Oriente (econômica 
e cultural). 

· difusão de conhecimentos de trigonometria 
(invenção do arco e da tangente).  

· difusão de conhecimentos de álgebra (equações de 
segundo grau e equações biquadradas). 



 

 
77 

www.historiaemfoco.com.br 

Oriente Médio e Islâmismo 

77 

· difusão de conhecimentos de botânica 
(classificação e análise de ervas medicinais, o que 
contribuiu para a medicina e a farmacologia). 

· introdução, na Europa, das culturas do algodão, da 
cana-de-açúcar, do bicho-da–seda, do arroz e das 
amoreiras, trazidas do Oriente. 

· formação de uma civilização islâmica, nascida da 
combinação desse império com as antigas 
civilizações conquistadas. 

·  criação de uma linguagem árabe literária (Dinastia 
dos Abássidas) que se tornou a língua oficial do 
Império (o árabe da Península Arábica tornou-se 
apenas um dialeto local). 

· facilidade de difusão dos livros pelo conhecimento 
do papel (mais barato que o pergaminho). 

· preservação e difusão da filosofia de Aristóteles e 
de seus discípulos.  

· introdução, no Ocidente, dos algarismos hindus, 
que passaram a ser chamados de arábicos. 

· aperfeiçoamento e difusão no Ocidente de 
instrumentos como o astrolábio e a bússola. 

· desenvolvimento da astronomia, da matemática, 
da química (invenção do ácido sulfúrico e do álcool) 
e da física. 

 
127) Gab: A 
 
128) Gab:  

a) No contexto internacional do pós-Segunda Guerra 
Mundial, ainda traumatizado pelo Holocausto 
(genocídio de judeus praticado pelos nazistas 
naquele conflito), ganhou força o movimento 
sionista, defensor da criação de um Estado Judeu na 
Palestina. Esse projeto foi legitimado pela ONU e 
veio a se concretizar em 1948, com a proclamação 
do Estado de Israel. 

b) A criação do Estado de Israel (cujo território 
correspondia a uma parte significativa da antiga 
Palestina) deslocou milhões de árabes que lá 
viviam. Esses deslocados fixaram-se parcialmente 
na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, mas milhares 
deles ainda hoje vivem em campos de refugiados 
situados em países vizinhos. Essa situação levou 
diversos Estados árabes a se solidarizar com os 
palestinos, adotando uma posição hostil para com 
Israel. Esse antagonismo ganhou especial relevo 
durante a Guerra Fria, com os Estados Unidos e ex-
URSS apoiando, respectivamente, Israel e os países 
árabes. 

 
129) Gab: D 
 
130) Gab:  

a) Vários elementos contribuíram para tal expansão, 
entre os quais: 
· a noção de jihad, que compõe a necessidade de 

expansão da religião islâmica aos povos 
conquistados; 

· a demanda por terras férteis; 

· a explosão demográfica; 
· a capacidade de integração e miscigenação dos 

muçulmanos com as culturas dominadas; 
· a debilidade e a fragmentação dos Estados 

conquistados. 
b) Essa expansão teve vários desdobramentos, dentre 

os quais: 
· a invasão da Península Ibérica; 
· o aprofundamento do processo de 

feudalização; 
· a retomada e o desenvolvimento da filosofia e 

das ciências oriundas da Antiguidade grega; 
· a disseminação de técnicas e produtos 

agrícolas; 
· a difusão da cultura muçulmana para as regiões 

conquistadas. 
 
131) Gab: B 
 
132) Gab: B 
 
133) Gab: D 
 
134) Gab: E 
 
135) Gab:  

Desenvolvimento dos movimentos sionistas de direita e 
de esquerda no fim do século XIX. 

• Interesses imperialistas europeus do século XX 
expandidos durante e após a Primeira Grande 
Guerra. 

• Interesses imperialistas das nações vencedoras da 
Segunda Guerra Mundial. 

• Criação do Estado de Israel sob a proteção de países 
ocidentais. 

• Expulsão da população palestina, resultando em 
constantes conflitos, com a ocupação dos 
territórios; conflitos territoriais gerados pela 
expansão israelense, a exemplo da guerra do Yon 
Kippur (guerra dos Seis Dias), em 1967. 

 
136) Gab: E 
 
137) Gab: C 
 
138) Gab: C 
 
139) Gab: C 
 
140) Gab: E 
 
141) Gab: A 
 
142) Gab: E 
 
143) Gab: 27 
 
144) Gab: C 
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145) Gab: 17 
 
146) Gab: E 
 
147) Gab: 

A proclamação do Estado de Israel, no pós-Segunda 
Guerra Mundial, atendeu ao projeto de se criar um 
Estado Judeu na Palestina (a antiga Canaã dos hebreus) 
e, de certa forma, foi vista pela comunidade 
internacional como uma espécie de reparação do 
holocausto (genocídio praticado pelos nazistas contra os 
israelitas). Entretanto, o surgimento de um Estado não 
árabe e não muçulmano em pleno Oriente Médio iria 
criar tensões e conflitos que perduram até os nossos 
dias. 

 
148) Gab: A 
 
149) Gab: D 
 
150) Gab: B 
 
151) Gab: A 
 
152) Gab: 25 
 
153) Gab: B 
 
154) Gab: 03 
 
155) Gab: A 
 
156) Gab: 09  
 
157) Gab: A 
 
158) Gab: 17 
 
159) Gab: E 
 
160) Gab: C 
 
161) Gab:  

a)  Razão 1: A revolução Islâmica do Irã. 

 Razão 2: Intervenções militares dos Estados 
Unidos no Oriente Médio. 
Outras sugestões de respostas: 

 Resistência á ocidentalização nos países de 
maioria islâmica. 

 Persistência do conflito Àrabe-Israelense. 

 Empobrecimento das massas populares nos 
países de maioria islâmica. 

b) Análise da razão 1: O sucesso da Revolução Xiita do 
Irã estimulou a formação de inúmeros grupos 
fundamentalistas islâmicos no Oriente Médio. 
Inspirados na criação da República Islâmica 
iraniana, grupos e movimentos tais como o 
Hezbolah, no Líbano e o Hamas, na Palestina 

buscavam a implantação em seus territórios de 
regime político nas leis corânicas. 
Análise da razão 2: As duas Guerras do Golfo (1991-
2003) Provocaram uma resistência dos povos 
islâmicos ao Ocidente, á medida que os países 
agressores representavam essa região do mundo. O 
Fundamentalismo se manifesta pela ação terrorista 
contra alvos civis de países vinculados a esses 
conflitos, como EUA, Inglaterra e Espanha. 

 
162) Gab: C 
 
163) Gab: C 
 
164) Gab: B 
 
165) Gab: C 
 
166) Gab: E 
 
167) Gab: B 
 
168) Gab: C 
 
169) Gab: 21 
 
170) Gab: D 
 
171) Gab: E 
 
172) Gab: C 
 
173) Gab: D 
 
174) Gab: A 
 
175) Gab: A 
 
176) Gab: VFVVF 
 
177) Gab: B 
 
178) Gab: D 
 
179) Gab: 02 
 
180) Gab: E 
 
181) Gab: E 
 
182) Gab: C 
 
183) Gab: E 
 
184) Gab: 03 
 
185) Gab: A 
 
186) Gab: C 
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187) Gab:  

Estado teocrático/Estado muçulmano 
Semelhança: 
O candidato poderá destacar entre outros aspectos: 
ambas as religiões são monoteístas fazem referência ao 
mesmo Deus; ambas têm um caráter expansionista e 
ideal de conversão; ambas pregam a destruição de 
imagens de religiões pagãs em áreas convertidas; 
ambas apresentam dissensões político-religiosas no 
seu interior. 
Diferença: 
O candidato poderá destacar entre outros aspectos: os 
calendários (o cristianismo inaugurou um novo 
calendário e o islamismo reformulou o cristão); as 
localizações geográficas (o centro do império cristão 
era Roma e o do islã na Arábia); os lugares sagrados 
(Meca); Maomé era o último profeta de Jesus, mas não 
era um ser divino); os diferentes livros sagrados (Bíblia 
e Alcorão). 

 
188) Gab: B 
 
189) Gab: C 
 
190) Gab: C 
 
191) Gab: D 
 
192) Gab: A 
 
193) Gab: C 
 
194) Gab: 

 Diferenças na trajetória histórica e política de 
cada um: monarquias autoritárias e repúblicas 
não menos autoritárias; ditaduras. 

 Diferenças econômicas: os ricos exportadores de 
petróleo (concentrados na península arábica e no 
golfo Persico) e os dependentes das relações 
neocoloniais; 

 Diferenças religiosas – sunitas X xiitas; 

 Particularismos tribais especialmente no norte da 
África onde subsistem conflitos entre tribos de 
origem árabe e de origem berbere. 

 
195) Gab: A 
 
196) Gab: E 
 
197) Gab: B 
 
198) Gab:  

a) O candidato poderá destacar, dentre outras: a 
mobilização envolvendo diferentes setores da 
população; a reivindicação por liberdade contra o 
autoritarismo. 

b) O candidato poderá destacar, dentre outros 
fatores, que a Primavera de Praga foi um 

movimento ocorrido na Tchecoslováquia, contra a 
ocupação do país pelo poder soviético e pela 
reformulação no interior do bloco socialista. A 
Primavera Árabe envolveu vários países 
muçulmanos em efeito dominó, questionando 
seus respectivos governos e utilizando-se de 
novas formas de mobilização, notadamente, o 
recurso a novas mídias (internet, redes sociais), 
não disponíveis na década de 1960. 

 
199) Gab: 19 
 
200) Gab: A 
 
201) Gab: C 
 
202) Gab: C 
 
203) Gab: C 
 
204) Gab: D 
 
205) Gab: 29 
 
206) Gab: D 
 
207) Gab: C 
 
208) Gab: A 
 
209) Gab: C 
 
210) Gab: C 
 
211) Gab: C 
 
212) Gab: D 
 
213) Gab: B 
 
214) Gab: 15 
 
215) Gab: 05 
 
216) Gab: C 
 
217) Gab: D 
 
218) Gab: B 
 
219) Gab: C 
 
220) Gab: C 
 
221) Gab: B 
 
222) Gab: B 
 
223) Gab: E  
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224) Gab: B 
 
225) Gab: B  
 
226) Gab: B 
 
227) Gab: E 
 
228) Gab: D 
 
229) Gab: C 
 
230) Gab: A 
 
231) Gab: E 
 
232) Gab: D 
 
233) Gab: A 
 
234) Gab: A 
 
235) Gab: B 
 
236) Gab: 

Uma das características: 
• defesa do fundamentalismo religioso de forma 
extremista 
• crítica ostensiva ao Estado laico e aos princípios 
democráticos ocidentais 
• utilização de práticas terroristas, como sequestros, 
assassinatos, saques 
• defesa do militarismo para expansão do islamismo 
fundamentalista (Jihadismo) 
Um dos motivos: 
• interesse na exploração e comércio do petróleo da 
região 
• aliança com o Estado de Israel no contexto dos 
conflitos com os países árabes 
• defesa da posição hegemônica norte-americana na 
difusão internacional dos ideais liberal-democráticos e 
dos direitos humanos 
• combate à Al-Qaeda e ao fundamentalismo islâmico, 
no contexto das repercussões do atentado às Torres 
Gêmeas, no Onze de Setembro 

 
237) Gab: 14 
 
238) Gab: 14 
 
239) Gab: B 
 
240) Gab: D 
 
241) Gab: A 
 
242) Gab: D 
 

243) Gab: D 
 
244) Gab: E 
 
245) Gab: A 
 
246) Gab: 05 
 
247) Gab: 05 
 
248) Gab: 01 
 
249) Gab: 05 
 
250) Gab: 03 
 
251) Gab: 03 
 
252) Gab: 04 
 
253) Gab: 04 
 
254) Gab: D 
 
255) Gab: A 
 
256) Gab: D 
 
257) Gab: D 
 
  
 


