
 

 

Tarefa 8 professor Robert 
 
01. (UCB DF/2019) Desde o final de 2010, países do norte da África e do Oriente Médio enfrentaram fortes 

protestos contra o autoritarismo, a corrupção governamental, a violência policial. O conjunto de 
mobilizações recebeu o nome de Primavera Árabe. 

MACHADO, I. J.; AMORIM, H.; BARROS, C. R. Sociologia hoje: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Ática, 2016. 
 

A respeito da Primavera Árabe e das respectivas consequências, tanto regionais quanto globais, assinale a 
alternativa correta. 
a) No Egito, no Iêmen e no Líbano, os governos ditatoriais permanecem. 
b) As primeiras mobilizações da Primavera Árabe tiveram início na Síria, no ano de 2010. 
c) Israel consistiu no primeiro estado onde o governo foi derrubado pelas manifestações da Primavera 

Árabe. 
d) A Rússia, durante os conflitos ocorridos pela Primavera Árabe, protegeu os governos ditatoriais da 

Líbia e do Iraque, até hoje no poder. 
e) Insurgentes da Síria e do Iraque, no contexto da Primavera Árabe, aproveitaram a situação de 

conflitos e passaram a reivindicar territórios para formar o novo Estado fundamentalista islâmico. 
 
02. (Unicentro PR/2019) Os conflitos envolvendo o Oriente Médio, Norte da África e África Subsaariana têm 

provocado intensas imigrações para o continente europeu. O fato de esses países estarem envolvidos em 
prolongadas guerras civis, dentre as quais algumas perduram desde o advento da Primavera Árabe como é 
o caso da Síria, tem feito com que suas populações busquem refúgio em países próximos para fugirem das 
guerras civis, da fome, das repressões religiosas, bem como de ataques terroristas por grupos 
fundamentalistas islâmicos, como é o caso do Estado Islâmico. Texto adaptado. SANTOS; TEIXEIRA, 2017. 

Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/view/31898/22928. Acesso em 16 de ago. 2018. 
 

O texto acima se refere aos conflitos que vêm ocorrendo desde 2011, em regiões da Ásia e da África. Sobre 
esses conflitos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em uma das cidades Sírias onde o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) dominou, Raqqa, a 

derrota desse grupo terrorista poderia levar à libertação de civis isolados na cidade, incluindo mulheres 
e meninas Yazidi, três anos depois de terem sido capturadas no Iraque para serem vendidas como 
escravas sexuais a combatentes do ISIL. 

II. As comunidades, nestes países em conflito, têm tido o fortalecimento da proteção dos direitos 
humanos, fato que tem sido importante na construção dos acordos de paz entre os grupos rebeldes e 
os governos locais. 

III. Há pelo menos três grupos principais de rebeldes no conflito da Síria, no entanto, apenas o Exército 
Livre da Síria tem anseio de transformar o país numa democracia parlamentar que garanta direitos 
civis e ampliação de liberdades. 

IV. Os EUA se posicionam a favor do governo Sírio, acusando apenas os grupos rebeldes de atentar 
gravemente contra os direitos humanos, pelo elevado contingente de mortos e refugiados. 

V. A Rússia, historicamente aliada da Síria, desde os tempos da Guerra Fria, sustenta o apoio ao governo 
de Bashar al Assad. O presidente Vladmir Putin faz duras críticas à ação americana por intervir na 
soberania de um país independente. 

 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) I, III e V. 
d) I, II e IV. 
e) I, II e V. 
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03. (PUC SP/2018)     
Mapa do Oriente Médio 

 

 
Fonte: http://macresumetempla-te.org/4-middle-east-blank-map/ 

 
O conflito na Síria surge de maneira mais evidente em março de 2011, na esteira da primavera árabe, 
através de manifestações contra as políticas do presidente, que utilizou força desproporcional na tentativa 
de conter os manifestantes. Essa ação violenta por parte do governo desencadeou novas mobilizações 
populares em muitas cidades sírias, exigindo reformas políticas e a renúncia do presidente. Desde então, 
uma escalada de violência e a incorporação de novos atores, transformaram as manifestações em um 
conflito armado de enormes proporções. Segundo o observatório Sírio de Direitos Humanos, já morreram 
mais de 350.000 pessoas e 56.900 estão desaparecidas que são consideradas mortas. (dados de março de 
2018). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a continuidade CORRETA em relação ao texto acima. 
a) A Síria, país marcado com o número 3 no mapa, é presidida por Bashar Al Assad desde 2000, líder 

islâmico da vertente sunita, minoria étnica síria que o apoia incondicionalmente. 
b) Um grande aliado da Síria, país marcado com o número 8 no mapa, é a Arábia Saudita que ajuda o 

governo do presidente sírio Tayyp Recep Erdogan a combater o grupo terrorista autointitulado Estado 
Islâmico. 

c) Desde 2015, a Síria, país marcado com o número 5 no mapa, recebe ajuda militar ativa do governo 
Russo que, juntamente com o Irã, são os principais aliados do presidente sírio Bashar Al Assad, de 
orientação religiosa islâmica xiita. 

d) O número 7 no mapa, identifica a Síria, país que perdeu mais de 5,6 milhões de pessoas que buscaram 
abrigo em outros países, na condição de refugiados. O Egito é o país que mais recebeu refugiados 
sírios, sobretudo, pela proximidade física e a vertente religiosa similar entre os países. 

 
04. (UCB DF/2018) O Oriente Médio é formado por 15 países e pela pequena porção asiática do Egito. A 

expansão do islamismo propiciou que a religião se tornasse o elemento mais importante na definição dos 
valores e das normas sociais. Predominou também na legislação dos estados e na definição das relações, 
amistosas ou hostis, entre países ou entre grupos de um mesmo país. 

BALDRAIA, André; SAMPAIO, Fernando dos Santos; SUCENA, Ivone Silveira. Ser protagonista: geografia, 3o ano: ensino 
médio. Organizadora Edições SM: obra coletiva. 3a. ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 

 
Em relação aos conflitos políticos, étnicos e culturais entre os povos do Oriente Médio, assinale a 
alternativa correta. 
a) Bashar al-Assad, ditador sírio, recebe apoio das potências ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos, 

na luta contra o Estado Islâmico. 
b) O Estado de Israel, nas últimas décadas, transformou-se no ponto de convergência dos interesses 

muçulmanos para a expansão e o fortalecimento do islamismo. 
c) O Afeganistão é um dos países mais ricos do Oriente Médio e é acusado de patrocinar grupos jihadistas 

ligados ao Estado de Israel. 
d) A união entre xiitas e sunitas após a Primavera Árabe, em 2010, pacificou o mundo islâmico, pondo fim 

às disputas por território no Oriente Médio. 
e) Os curdos somam mais de 30 milhões de pessoas, constituindo uma nação sem estado. Eles ocupam 

um vasto território, que engloba áreas da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. 
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05. (SANTA CASA/2018) As repercussões da Primavera Árabe 
 

 
(www.leconomiste.com. Adaptado.) 

 

Dentre os conflitos internacionais contemporâneos, a Primavera Árabe caracterizou-se por uma série de 
protestos que denunciavam 
a) o descontentamento popular com a falta de democracia. 
b) a oposição popular à construção de grandes oleodutos. 
c) a falta de ajuda humanitária de organismos internacionais. 
d) o agravamento das disputas étnicas por territórios. 
e) a falta de apoio internacional contra ações terroristas. 

 

06. (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/2017) O atentado em série mudou o mundo – da 
geopolítica às relações pessoais. A reação americana envolveu a deflagração de duas guerras – com o 
Afeganistão e com o Iraque – e uma caçada de quase dez anos pelo saudita Osama Bin Laden, responsável 
pelos ataques. Quando Bin Laden foi localizado e morto, as liberdades civis e os direitos humanos estavam 
comprometidos em nome da segurança.  

ATAQUE terrorista contra as torres gêmeas em 2001. Disponível em: 
 <http://istoe.com.br>. Acesso em: 26 set. 2016.  

 

Dentre os efeitos, para a política internacional, do ataque às torres gêmeas do World Trade Center em 
Nova York, pode-se destacar  
a) A intervenção dos países árabes em Israel, por considerarem aquele país responsável pelo 

desequilíbrio nas relações comerciais do Mediterrâneo.  
b) As ações da chamada Primavera Árabe, dirigidas contra os países petrolíferos da Península Arábica e 

do mar da Arábia.  
c) O fortalecimento de governos autoritários em países do leste europeu especialmente a Grécia e a 

Áustria.  
d) A desagregação do Iraque e as disputas étnicas e políticas internas, permitindo a proliferação de 

grupos rebeldes e de terroristas, a exemplo do chamado Estado Islâmico.  
e) As sucessivas guerras do Yom Kippur, travadas pelo Estado de Israel contra o Estado Palestino e os 

países asiáticos, na disputa por um acesso ao mar Mediterrâneo. 
 

07. (Fac. Santo Agostinho BA/2017)     

 
Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/esp160/obra+do+cartunista+brasileiro+carlos+latuf-f>. 

Acesso em: 2 abr. 2017. 
A obra do cartunista Carlos Latuff é uma referência 
a) às disputas pelo poder no mundo árabe entre fundamentalistas islâmicos e os governos teocráticos da 

região. 
b  ao surgimento de uma jovem e promissora democracia no Oriente Médio, como resultado da 

Primavera Árabe. 
c) aos conflitos que tomaram o mundo árabe e que culminaram na derrubada de diversos ditadores 

naquela região. 
d) às negociações de paz que envolvem israelenses e a autoridade palestina, com intermediação dos EUA. 
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08. (UNIPÊ PB/2017) A Primavera Árabe teve início em 2010, na Tunísia, localizada ao norte do continente 
africano. Naquele ano, um jovem tunisiano, revoltado com a sua situação financeira, ateou fogo em seu 
próprio corpo, como forma de protesto. Esses protestos se espalharam pelo país fazendo com que, dez dias 
depois, o presidente Zeni El Abdine Ben Ali fosse deposto. O povo da Tunísia já não concordava mais com a 
política de governo do presidente, uma vez que ele estava no poder desde novembro de 1987 e nada havia 
feito para melhorar a qualidade de vida da população, seja estimulando a criação de empregos, seja 
melhorando o acesso à saúde e à educação. 

PRIMAVERA ÁRABE. Disponível 
 em: <http://educacao.globo.com/geo- 
grafia/assunto/atualidades/primavera- 

arabe.html>. Acesso em: 20 maio 2017. 
 
A Primavera Árabe trouxe, inicialmente, uma esperança que, ao passar dos anos, não se concretizou 
plenamente, como se pode inferir 
01. no restabelecimento de governos autoritários, como no Egito, e em guerras civis provocadas pela 

manutenção de regimes ditatoriais, a exemplo da Síria, frustrando os ideais de redemocratização. 
02. na aliança que os novos governos, como o da Tunísia e o da Líbia, estabeleceram com o Estado 

Islâmico, buscando eliminar a influência do Ocidente, do cristianismo e dos Estados Unidos. 
03. no restabelecimento da corrida armamentista e no acirramento das tensões mundiais, com o apoio de 

Vladimir Putin, presidente da Rússia, aos países árabes e o de Donald Trump, presidente dos Estados 
Unidos, a Israel. 

04. no fracasso das políticas de socialização dos meios de produção e estatização das empresas privadas, 
em decorrência da ausência de apoio da Rússia, decorrente da crise econômica mundial. 

05. na falta de apoio dos países ocidentais que, envolvidos na crise dos refugiados, se mantiveram 
distantes das questões políticas do Oriente Médio e do norte da África, assumindo uma posição de 
neutralidade. 

 
09. (UNEB BA/2017) Se tomarmos como referência a história econômica mundial, veremos que o fenômeno 

da globalização é recente, não ultrapassando cinco séculos de existência. Tendo sua origem com a 
expansão marítima europeia no século XV, amadurece com a Revolução Industrial e as políticas 
imperialistas e colonialistas do século XIX, e se consolida com a globalização neoliberal do século XX. Cada 
etapa apresenta seus contornos ideológicos e seus significados históricos. SE TOMARMOS como referência 
a história econômica mundial. Disponível em:< http://cchla.ufrn.br/interlegere/revista/pdf/3/es01.pdf>. 
Acesso em: 14 mar. 2017. 
A globalização neoliberal do século XX estabeleceu características universais, mas adquiriu certas 
especificidades nos espaços que se inseriram neste processo, como se infere 
01. no abandono do intervencionismo estatal, após a crise de 1929, como mecanismo de superação dos 

efeitos da crise econômica, nos Estados Unidos. 
02. no abandono completo da economia planificada e na adoção do pluripartidarismo, através da 

Perestroika e da Glasnost, na União Soviética. 
03. na consolidação de um Estado democrático e laico e no refluxo dos movimentos fundamentalistas, nos 

países que vivenciaram a Primavera Árabe. 
04. no estabelecimento de medidas para a adoção do Estado mínimo, realizado pelos governos Fernando 

Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, no Brasil. 
05. no fortalecimento do papel do Estado como agente regulador da economia, a partir das medidas de 

ajuste fiscal, adotadas pelo governo Michel Temer, no Brasil. 
 
10. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2016) “A chegada em massa de refugiados à Europa, o 

maior fluxo migratório registrado desde a Segunda Guerra Mundial, confrontou as autoridades europeias 
com a realidade de uma tragédia de dimensões astronômicas. Apenas entre 1º de janeiro e 1º de setembro 
de 2015, ao menos 351.314 pessoas chegaram às costas europeias, principalmente à Grécia (234.778 
pessoas) e Itália (114.276), seguidas muito de longe pela Espanha (2.166) e Malta (94). Segundo a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo menos 2.643 pessoas que tentavam chegar à 
Europa perderam a vida no Mediterrâneo, embora o órgão não descarte que esse número seja muito 
maior.” 

“Por que os refugiados agora emigram em massa para a Europa”. El País, 
02.09.2015.http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/02/internacional/1441203464_243164.html. Adaptado. 

A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se considerar que um dos motivos que explicam a onda 
migratória em direção à Europa é 
a) o crescimento das perseguições políticas e étnicas no Tibete e a sucessão de conflitos armados no 

Paquistão e no Afeganistão. 
b) a crise econômica na América Latina, que leva muitos descendentes de imigrantes a retornarem à 

terra de seus antepassados. 
c) a atração exercida pelo ciclo de crescimento econômico vivido pela Grécia e pela Itália desde o início 

do século. 
d) a guerra na Síria e a fragmentação política da Líbia, iniciadas após os episódios da chamada Primavera 

Árabe. 


