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Oriente Médio 
 
1. (Cesgranrio) Quanto aos conflitos entre árabes e israelenses, podemos dizer que: 
 
I - se aceleram com a partilha da Palestina realizada pela ONU em 1947, que deu origem ao 
Estado de Israel e de que decorreu a guerra de 1948/49, que terminou com um acordo de cessar 
fogo em que ficava estabelecida a divisão de Jerusalém e a fixação das fronteiras entre Israel e 
os países árabes. 
II - na década de 1960, os conflitos adquirem maior violência em função do aumento dos atos 
terroristas palestinos e da aliança militar e política entre Egito, Síria e Jordânia, o que leva ao 
bloqueio econômico de Israel e dá Início à Guerra dos Sete Dias. 
III - na década de 1970, os conflitos determinam a explosão da Guerra do Yom Kippur, em 1973, 
de que resulta a fixação dos limites territoriais no Oriente Médio e o reconhecimento por parte de 
Israel, da OLP, comandada por Arafat, como representante legítima dos interesses palestinos. 
 
Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s) correta(s): 

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

 
 
2. (PUC) As afirmativas abaixo referem-se aos conflitos entre árabes e israelenses, após a 
Segunda Guerra Mundial: 
 
I - Após a guerra, a partir de uma resolução da ONU, o mapa político da Palestina foi refeito 
dando origem a dois Estados, um árabe e outro judeu. Essa resolução não foi suficiente para os 
interesses israelenses que, apoiados pelo governo norte-americano, declararam guerra, 
unilateralmente, à Liga Árabe. 
II - A criação do Estado de Israel levou à evacuação da população árabe nas áreas pertencentes 
agora ao novo país. As vitórias nas guerras contra os países árabes e a consequente ampliação 
do território de Israel agravou o problema dos refugiados e deu origem à chamada Questão 
Palestina. 
III - A ação contínua dos guerrilheiros palestinos, nas últimas décadas, dividiu a sociedade 
israelense em dois grupos: o dos que defendiam a criação de um Estado palestino multiétnico, 
englobando árabes e israelenses; e o dos que recusavam a existência de um Estado palestino na 
região, defendendo, por extensão, uma guerra para o extermínio da população árabe. 
IV - Na década de 1950, entre os refugiados palestinos, começaram a surgir os primeiros grupos 
de guerrilheiros que tinham como proposta a fundação de um Estado palestino e a devolução por 
Israel de todos os territórios ocupados. 
 
Assinale a alternativa: 

a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
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c) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
e) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 

 
 
3. (UFF) 0 fundamentalismo islâmico começa a ser mais comentado como fenômeno político e 
religioso a partir do final da década de 70 deste século. Identifique a opção que contém os 
principais eventos que inauguraram tal notoriedade. 

a) Invasão do Kuwait pelo Iraque e Guerra do Golfo. 
b) Exílio do xá do Irã e proclamação de uma República Islâmica naquele país, sob liderança 

dos aiatolás. 
c) Crise de Suez e intervenção franco-britânica na Zona do Canal. 
d) Deposição do rei da Líbia e estabelecimento de um regime islâmico por Muammar Khadafi. 
e) Deposição do rei Farouk do Egito e proclamação de uma República Islâmica por Gamal 

Abdel Nasser. 
 
 
4. (UFF) 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 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 

 
 
5. (PUC) Nos últimos meses de 1997, a paz mundial esteve outra vez ameaçada, devido à 
oposição a que funcionários da ONU inspecionassem possíveis arsenais de destruição maciça. 
O país árabe que fez essa oposição foi: 

a) Iraque 
b) Egito 
c) Jordânia 
d) Arábia Saudita 
e) República Islâmica (Irã) 
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6. (UNIRIO) Trata-se de um grupo étnico que se configura como a maior nação sem pátria no 
mundo, ou seja, sem um Estado constituído. No total, eles formam uma população superior a 30 
milhões de habitantes. Estamos falando dos: 

a) Xiitas 
b) Sunitas 
c) Wahabitas 
d) Curdos 
e) palestinos 

 
 
7. (UNESP) 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.  
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