
 

 

Tarefa 06 – Professor Robert 
 

01. (IFAL/2019) O agravamento do terrorismo ganhou relevância mundial após o atentado de 11 de 
setembro de 2001, em que membros da Al Qaeda explodiram as Torres Gêmeas, em Nova York. 
Atualmente um grupo terrorista tem se destacado nas ações no Oriente Médio e em alguns países da 
Europa, causando um grande número de mortos em seus atentados. 

 
Estamos nos referindo ao grupo: 
a) Hezbollah. 
b) Boko Haram. 
c) Hamas. 
d) Talibã. 
e) Estado Islâmico. 

 
02. (UNITAU SP/2018) “Os refugiados sírios formam o grande retrato da crise migratória mundial, que é 

considerada a maior tragédia humanitária do século 21. Seis anos de guerra na Síria já resultaram em 320 
mil mortos (sendo 96 mil civis e 17 mil crianças) e obrigaram mais de dois terços da população de 18 
milhões de habitantes a deixar suas casas: há 5,5 milhões de refugiados, além de 6,6 milhões de 
deslocados dentro do país”, informa a pesquisadora Marília Calegari, que teve as portas da comunidade 
síria abertas pela organização não governamental IKMR – I Know My Rights (Eu Conheço Meus Direitos)”.  

Observatório das Imigrações. Disponível em https:// 
www.unicamp.br/unicamp/ju/especial/demografa-mergulha-no-cotidiano-de-refugiados-sirios-em- 

sao-paulo. Acesso: set. 2017.  
 

O conflito que ocorre na Síria teve seu início na chamada Primavera Árabe, onda de protestos e revoltas 
ocorridas no Oriente Médio e no norte da África, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou 
reivindicar melhores condições sociais de vida.  
Dentre os movimentos sociais apresentados abaixo, qual NÃO fez parte da Primavera Árabe?  
 
a) A revolta na Líbia, conhecida como Guerra Civil Líbia ou Revolução Líbia, que ocorreu sob a influência 

das revoltas na Tunísia, tendo como objetivo acabar com a ditadura de Muammar Kadhafi.  
b) Os protestos na Tunísia, que foram também denominados Revolução de Jasmin. Essa revolta ocorreu 

em virtude do descontentamento da população com o regime ditatorial.  
c) A Revolução do Egito, que foi também denominada Dias de Fúria, Revolução de Lótus e Revolução do 

Nilo. Ela foi marcada pela luta da população contra a longa ditadura de Hosni Mubarak.  
d) Os conflitos no Sudão do Sul, que começaram em 2013 entre soldados da guarda presidencial, 

transformando-se, rapidamente, em uma disputa entre etnias. Desde o seu início, mais de 50 mil 
pessoas foram mortas e 1,6 milhões tiveram de deixar suas casas.  

e) Os protestos e conflitos no Iêmen, que buscaram o fim da ditadura de Ali Abdullah Saleh, que durou 33 
anos. O fim da ditatura foi anunciado, mas, apesar do anúncio de uma transição pacífica, houve 
conflitos e repressão dos movimentos sociais.  

 
03. (UNESP SP/2018) A imigração de muçulmanos para diferentes países do mundo tem gerado um 

fenômeno conhecido por islamofobia, ou seja, sentimento de aversão aos fiéis ao islamismo. Esse 
sentimento de aversão é legitimado 
a) pelas resoluções da ONU, que oneram os países responsáveis pela ajuda humanitária. 
b) pela velha ordem mundial, cuja origem se relaciona à Guerra Fria. 
c) pela guerra ao terror, cuja origem remete à Doutrina Bush. 
d) pelas leis trabalhistas arcaicas, que impedem o imigrante de trabalhar legalmente. 
e) pelas cotas de imigração, cuja origem remonta ao Tratado de Roma. 
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04. (PUC RJ/2015)  
 

 
Fonte: Emad Hajajj. Outono da Primavera Egípcia. 21/06/2012. Endereço eletrônico: 

http://domacedo.blogspot.com.br/2012/06/o-outono-da-primavera- 
egipcia.html. Acesso: 06 mai 2015.  

 
a) Interprete a charge acima a partir do que se esperava do movimento denominado como Primavera 

Árabe para os países do Oriente Médio. 
b) Como a Guerra da Síria pode ser associada ao movimento expresso na charge acima? 

 


