
 

 

Tarefa 04 – Professor Robert 
 
01. (FGV/2015) 

 

Mais de uma década atrás, sob o governo de George W. Bush e o pretexto da “guerra ao terror”, os 
Estados Unidos ocuparam o Iraque. Há pouco, em Mossul, no norte de um país ensanguentado, os 
terroristas do Isis fincaram a bandeira de um califado jihadista. 
 

Boletim Mundo: Geografia e Política Internacional, agosto de 2014. 
 

a) Em que contexto foi desencadeada a “guerra ao terror” mencionada no texto? 
b) Apresente pelo menos um fator responsável pela atual situação de instabilidade política no Iraque e 

que o tenha transformado em “um país ensanguentado”. 
c) Quais regiões são atualmente dominadas pelo califado jihadista? Em que países se localizam? 

 
02. (UEA AM/2014) Após o ataque terrorista em 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos 

publicou um documento que sistematizava as novas diretrizes para a estratégia de segurança nacional. 
Essas orientações político-militares, mas também econômicas, que levaram à guerra no Afeganistão em 
2002 e no Iraque em 2003, ficaram conhecidas como Doutrina 
a) Jurídica.       b) Bush.       c) Truman. 
d) Militar.       e) Monroe. 

 
03. (UFPel RS/2007) 

A violência no Iraque 
 
 

 

 
 
 
 
O Iraque, no Oriente Médio, conta com uma 

população de cerca de 30 milhões de habitantes e é dono de 
uma das maiores reservas de petróleo do planeta e de um 
dos mais ricos patrimônios arqueológicos do mundo. 
Mergulhado em um conflito que se arrasta desde a ocupação 
militar ocorrida em março de 2003, a população vive um dia-
a-dia de atentados terroristas, mortes e violência que parece 
não ter fim. 

 

http://resistir.info/iraque/acabou_a_guerra.html. 
 

Leia as afirmativas seguintes. 
I. Dentre os fatos que geram maior insegurança no Iraque na atualidade, estão os constantes 

atentados. O alvo desses ataques é sempre a população islâmica sunita, que é a maioria e vive 
sob a perseguição da minoria xiita. Os xiitas estão no poder desde que o Iraque foi criado pelo 
Império Britânico. 

II. Um dos motivos para o agravamento constante da situação no Iraque é que a presença de 
forças de ocupação estrangeiras reforça o nacionalismo e acirra a ação dos fundamentalistas 
contra o invasor. 

III. O medo de que a Revolução Islâmica se alastrasse para outras nações do Oriente Médio fez com 
que os EUA apoiassem Saddam Hussein na invasão ao Irã, em 1980. A condenação de Saddam, 
em 2006, ocorreu por crimes que cometeu quando era importante aliado estadunidense. 

IV. Nos EUA, o alto custo da guerra não inibe o déficit orçamentário do país, entretanto a eleição 
para o Congresso demonstrou a rejeição ao Partido Democrata, do presidente Bush. O resultado 
foi influenciado pela insatisfação do eleitorado com a permanência das tropas na guerra. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I e III. 
d) II e IV. 
e) II e III. 
f) I.R. 
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04. (Mackenzie SP/2004) Historicamente, os E.U.A. sempre adotaram políticas expansionistas que 
garantiram sua hegemonia política, econômica e militar sobre o planeta. Dentre elas, podemos exemplificar 
a Doutrina Monroe, do século XIX, de caráter continental, que colocava a América Latina sob o controle 
daquele país; a Doutrina Truman, pós a Segunda Guerra Mundial, de caráter planetário, que adotou uma 
política de contenção do avanço socialista; e, atualmente, a Doutrina Bush, que tem como princípio básico: 
a) anexar ao seu território qualquer área do planeta. Caso um antigo território colonial que queira se 

juntar aos E.U.A., essa deva ser decidida apenas entre os seus habitantes e o governo americano. 
b) despertar o sentimento de superioridade do povo norte-americano, de descendência europeia, diante 

das demais nações do planeta, em especial, dos denominados “Países do Sul”. 
c) estabelecer uma identidade de interesses entre os E.U.A. e os seus vizinhos latino-americanos, 

propondo a cooperação para o desenvolvimento comum, instituindo dessa forma, a ALCA (Área de 
Livre Comércio das Américas). 

d) perpetuar uma posição dominante, impedindo abertamente o surgimento de qualquer outra potência 
capaz de desafiar sua liderança. A palavra de ordem é agir previamente contra qualquer inimigo em 
potencial, mesmo na inexistência de agressão prévia. 

e) orientar uma estratégia de intervenções militares, visando à sustentação de governos aliados aos 
E.U.A. que se submetam à uma situação de protetorado, permitindo a ação de investimentos diretos e 
indiretos de transnacionais norte-americanas em seus territórios. 


