
 

 

01. (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? 

 
02. (Mackenzie SP/2014)     

Oriente Médio 

 
O Oriente Médio tem sido palco de intensos conflitos desde 2010 com a chamada “Primavera Árabe”. Nos 
últimos meses, a Síria tem sido protagonista de turbulento cenário na região. 
 
Com base no mapa e nos fatos relacionados ao tema, assinale a alternativa correta. 
a) O número 5, no mapa, representa o Irã, uma vez que é uma República islâmica xiita, apoia a ditadura 

de Bashar al-Assad na Síria, indicada com o número 1. 
b) O número 3, no mapa, representa a Síria que recebe apoio do governo Iraquiano, país de maioria xiita, 

indicado com o número 5. 
c) O número 2, no mapa, representa o Catar, país de monarquia sunita que optou pela neutralidade em 

relação aos conflitos internos na Síria, indicada com o número 6. 
d) O número 6, no mapa, representa a Arábia Saudita, país de monarquia xiita, que declarou apoio 

irrestrito ao líder sírio Bashar al-Assad. 
e) O número 4, no mapa, representa a Jordânia, país de monarquia sunita, que optou pela neutralidade 

em relação aos conflitos internos na Síria, indicada com o número 2. 
 
03. (UFG GO/2014) A “Primavera Árabe” é um fenômeno político e social no Oriente Médio e no Norte da 

África, que teve início em 18 de dezembro de 2010 na Tunísia e que desencadeou ondas revolucionárias 
com protestos, guerras civis e passeatas. A atuação dos jovens por meio das mídias sociais foi fundamental 
para a derrocada de governos tradicionais e autoritários, sobretudo pela rápida difusão das informações 
proporcionadas pelos meios de comunicação, blogs e outros. Tendo como base esses protestos e seus 
efeitos, 
a) apresente apenas duas causas que motivaram esses protestos e as revoluções nos países árabes; 
b) cite apenas dois países árabes cujos chefes de Estado foram depostos nesses eventos. 
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04. (UFES/2013) A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos de países árabes, 
conhecida como “Primavera Árabe”, tem provocado a queda de alguns governos ditatoriais. 
a) Cite 4 (quatro) países árabes onde ocorreram as manifestações referidas acima. 
b) Explique como as redes sociais (Facebook, Twitter) e os meios de comunicação têm contribuído para o 

desenvolvimento dos conflitos em países árabes de governos ditatoriais. 
 
05. (FUVEST SP/2012)     

NORTE DA ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO – “ARCO DOS CONFLITOS” 

 
Le Monde diplomatique, 2011. Adaptado. 

 

Há anos, a região acima representada vem sendo atingida por sérios conflitos políticos, sociais e étnicos, 
vários deles com enfrentamento bélico. 
Acerca das dinâmicas socioespaciais em curso nessa região, 
a) explique o significado de “Primavera Árabe”, citando dois países com ela envolvidos diretamente, nos 

últimos anos; 
b) identifique uma mudança na configuração territorial da área assinalada pelo círculo. Explique. 

 
06. (UNESP SP/2017) Depois de autorizar a expansão dos assentamentos em Jerusalém Oriental, Israel 

aprovou a construção de 2 500 casas na Cisjordânia. 
(www.brasil.elpais.com, 24.01.2017. Adaptado.) 

 

O Conselho de Segurança da ONU exigiu que Israel parasse de construir casas na Cisjordânia, incluindo 
Jerusalém Oriental. O argumento é que os assentamentos “colocam em risco a viabilidade da solução de 
dois Estados”. 

(www.cartacapital.com.br, 02.02.2017. Adaptado.) 
 

O atrito entre Israel e o Conselho de Segurança da ONU deve- se ao fato de 
a) Cisjordânia e Jerusalém Oriental serem territórios palestinos tomados por Israel na Guerra dos Seis 

Dias. 
b) Cisjordânia e Jerusalém Oriental estabelecerem planos de ocupação com ideais socialistas no Oriente 

Médio. 
c) Israel ter mantido a ocupação dos territórios, em desrespeito ao acordo de paz de Yom Kipur. 
d) Israel consolidar a segregação entre hutus e tutsis, com a criação de assentamentos em regiões 

periféricas. 
e) Cisjordânia e Jerusalém Oriental receberem refugiados ossétios, apesar do apoio israelense aos 

georgianos. 
 
07. (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? 

 
08. (FGV/2006) Desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos de 1990, o mundo viveu sob a 

égide da Guerra Fria, expressão usada para designar o confronto político, econômico e ideológico entre o 
Capitalismo e o Socialismo.  A fragmentação da URSS, a queda do Muro de Berlim e outros acontecimentos 
na Europa Oriental tornaram esse confronto superado. Ao ataque ao World Trade Center, em Nova Iorque, 
em setembro de 2001, têm se seguido outros eventos terroristas, como o estouro de bombas nos metrôs 
de Madri e de Londres. No bojo desses mesmos acontecimentos, insere-se a decisão estadunidense de 
atacar o Iraque. 
a) Qual natureza de mudanças esses ataques expressam nos confrontos entre países e nações no mundo 

atual?  
b) Analise os interesses econômicos que estão subjacentes a esses conflitos.  
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09. (UFES/2012)     
 

EUA SOB ATAQUE  
[...]  
11 DE SETEMBRO  
DEZ ANOS EM UMA NOVA ROTA  
 

O mundo não foi mais o mesmo desde o 11 de setembro de 2001: o mais espetacular atentado suicida de 
todos os tempos matou 2.976 pessoas. O ataque coordenado, há exatos dez anos, foi lançado contra Nova 
York, capital financeira dos EUA, e Washington, centro do poder político e militar do país.  
Naquele mesmo dia, inesquecível para qualquer pessoa “conectada” com as notícias do mundo, soube-se 
que a História ganhava, então, novos rumos.  

(EUA SOB ATAQUE. A Gazeta, Vitória, 11 de setembro de 2011, MUNDO, p. 46).  
 

Um dos principais discursos veiculados na era da globalização é o de que vivemos num mundo sem 
fronteiras, a chamada aldeia global. Explique uma consequência, para o mundo globalizado, dos atentados 
de 11 de setembro de 2001, relativa a cada um dos seguintes aspectos:  
a) político-econômico;  
b) cultural.  

 
10. (UERJ/2011)     

Gastos militares dos Estados Unidos (em bilhões de dólares) 

 
Adaptado de http://resistir.info 

 

Os dados presentes no gráfico acima podem ser interpretados considerando-se o contexto geopolítico 
mundial. 
Nesse contexto, aponte o fator que explica a variação dos gastos norte-americanos com armas durante a 
primeira metade da década de 1990 e identifique o principal traço da política externa desse país a partir de 
2001. 

 
GABARITO:   
 
01.  

a) A charge expressa o desvirtuamento de uma dinâmica política e social iniciada no Oriente Médio, em 
2011. Como movimentos ligados aos ideais das democracias ocidentais, as manifestações contra as 
ditaduras de décadas nos países árabes / islâmicos do Norte da África e do Oriente Médio – que 
culminaram com manifestações populares para a retirada do poder de alguns tiranos históricos – 
acabaram por promover guerras civis sangrentas e a ampliação dos conflitos étnicos e religiosos em 
países e regiões. Isso se dá porque o modelo de democracia desejado só ocorre em sociedades 
estabilizadas político e institucionalmente, e cujas questões internas já tenham sido resolvidas, o que 
não é o caso de grande parte dos países do Oriente Médio e do Norte da África.  

b) A Guerra civil síria, que já dura meia década, é um dos conflitos gerados pela busca da democracia nos 
moldes ocidentais pelo movimento Primavera Árabe. Os grupos de oposição ao governo de Bashar al-
Assad, presidente do país árabe, buscaram iniciar um processo de renovação política e criar uma nova 
configuração para a democracia da Síria. O Exército oficial do país passou a praticar ações violentas 
contra os manifestantes, estimulando o revide de terroristas de vários grupos religiosos opositores do 
atual presidente. Tal guerra é considerada uma das mais violentas em curso no século XXI. 

 
02. B 
 
03.  

a) Duas causas que motivaram os protestos e as revoluções, dentre estas: 
– descontentamento da população com regimes corruptos e autoritários; 
– altos índices de desemprego; 
– elevação dos preços dos alimentos e outros produtos básicos; 
– contato da população árabe com turistas europeus que difundiram os ideais de democracia na 
região; 
– cerceamento da liberdade da população; 
– repressão, corrupção e cobrança de propinas pela polícia; 
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– ditaduras por tempo prolongado; 
– aumento da miséria/pobreza; 
– desigualdade/má distribuição de renda; 
– pouca ou nenhuma representação política popular; 
– injustiça política e social dos governos; 
– alta militarização dos países árabes; 
– falta de infraestruturas; 
– concentração dos benefícios econômicos nas mãos de uma minoria; 
– lutas por melhores condições de vida; 
– exigências por reformas politicas. 

b) Os países árabes que tiveram chefes depostos são: Líbia, Egito, Tunísia ou Iêmen. 
 

04.  
a) Argélia; Líbia; Egito; Jordânia; Iêmen; Arábia Saudita; Líbano; Síria.  Também: Palestina; Omã; 

Mauritânia; Marrocos; Djibuti; Barein; Iraque; Kuwait...  
b) O Facebook e o Twitter têm sido usados na mobilização da população e na organização de protestos. A 

rede de TV Al Jazeera tem sido usada na cobertura e divulgação dos movimentos.  
 

05.  
a) O termo “Primavera” foi utilizado em outros momentos da história como referência a aspirações 

populares relacionadas a mudanças políticas e sociais. Exemplos disso foram a “Primavera dos Povos”, 
no século XIX, e a “Primavera de Praga”, na década de 1960. No final de 2010 e início de 2011, alguns 
países árabes, como Tunísia, Egito, Líbia, Bahrein, Iêmen e Síria apresentaram revoltas populares 
denominadas pela mídia como “Primavera Árabe”. Essas manifestações se caracterizaram pela 
insatisfação popular diante de um cenário permeado por governos autoritários de longa data, 
desigualdades econômicas e tensões étnicas. 

b) Na área destacada pelo círculo, ocorreu a criação de uma nova fronteira, originando o mais novo 
estado soberano do continente africano, o Sudão do Sul. Esse novo país, que obteve reconhecimento 
por parte da ONU, surgiu a partir da finalização de anos de conflitos étnicos (entre mulçumanos 
apoiados pelo governo central do norte e católicos e animistas do sul), que ressaltaram a disputa pelas 
jazidas de petróleo existentes na região. 

 

06. A 
 

07.  
a) O episódio que desencadeia a chamada “Guerra ao Terror” foram os atentados de 11 de setembro de 

2001 impetrados aos Estados Unidos pela organização fundamentalista islâmica Al- Qaeda, que tinha 
como seu líder e fundador, Osama Bin Laden. 
Dentro desse contexto, o presidente dos EUA na ocasião, George W. Bush, declara uma “Cruzada 
contra o Terror” em um esforço de mobilização político-diplomático, econômico e militar contra os 
países que formariam o chamado “Eixo do Mal”. 
Como parte das operações militares da chamada “Doutrina Bush”, os Estados Unidos invadiram e 
ocuparam países como o Afeganistão e o Iraque. 

b) Entre os fatores que contribuem para a atual situação de instabilidade política no Iraque poder-se-ia 
citar: 
A violenta e complicada ocupação militar de tropas estadunidenses em território iraquiano a partir de 
2005, bem como a sua retirada a partir de 2011. 
Os conflitos entre o governo composto por uma base de maioria Xiita e as diversas milícias Sunitas que 
insurgem violentamente por todo o território, cabendo destaque ao grupo armado Estado Islâmico do 
Iraque e do Levante (EIIL). 
A falta de apoio logístico e militar ao incipiente exército iraquiano, que não encontra respaldo no 
Estado, onde as instituições se apresentam desestruturadas e incapazes de exercer o controle sobre o 
conjunto do território e da sociedade. 

c) O califado Jihadista, ou Estado Islâmico (EI) se estende por uma área que abrange desde o nordeste 
da Síria ao Noroeste do Iraque, alcançando a região sul da Turquia. 

 

08.  
a) No período da "Guerra Fria" os conflitos expressavam uma divisão político-ideológica (capitalismo x 

socialismo). No mundo pós-Guerra Fria, caracterizado pela unipolaridade político-militar, expressa pela 
supremacia dos EUA, os ataques evidenciam uma contestação desta supremacia e aparecem por meio 
do crescimento e fortalecimento do fundamentalismo religioso, principalmente islâmico. 

b) Entre os principais interesses subjacentes destacamos o poderio financeiro-comercial da indústria 
bélica e a importância geopolítica do petróleo para o processo produtivo mundial, em particular para o 
Oriente Médio, que concentra as maiores reservas conhecidas do mundo. Os EUA, por serem a maior 
potência militar e o maior consumidor de petróleo mundial, têm atuação destacada por meio da 
aplicação da chamada "doutrina Bush", principalmente nas intervenções e ocupações militares na 
região do Oriente Médio. 
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09.  
a) Uma das principais consequências no aspecto político-econômico que podemos apontar diz respeito ao 

aumento do controle das fronteiras nacionais, principalmente através de medidas mais rigorosas nos 
quesitos de segurança tomadas nos aeroportos internacionais;  

b) Um das principais consequências no aspecto cultural refere-se ao aumento do medo coletivo em 
relação a novos atentados terroristas, que se desdobra na incidência cada vez maior de medidas de 
intolerância aos islâmicos.  

 
10. Mudança na geopolítica mundial resultante do término da bipolaridade militar característica do período da 

Guerra Fria. 
Política Bush de guerra ao terror 

 
 


