
 

 

Tarefa 9 professor Robert 
 
01. (Fac. Santo Agostinho BA/2018)     

 
 
Sobre a imagem transmitida podemos afirmar que: 
a) a intolerância entre segmentos do islamismo existe desde a morte do profeta. 
b) as lutas religiosas no Oriente Médio são consequências do fundamentalismo islâmico. 
c) a imagem traz a luta entre Sunitas e Xiitas pelo controle do ISIS no Oriente Médio. 
d) o Oriente Médio vive uma guerra perene, sobretudo depois da revolução islâmica do Irã. 

 
02. (UniRV GO/2017) No dia 14 de julho, dia da festa nacional francesa, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, um 

tunisiano de 31 anos, lançou um caminhão de 19 toneladas contra uma multidão de mais de 30 mil 
pessoas, que se reuniu em frente ao mar, no Passeio dos Ingleses de Nice, para contemplar um espetáculo 
de fogos de artifício. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o ataque. Em um primeiro momento, 
acreditava-se que Lahouaiej Bouhlel havia atuado sozinho, mas a procuradoria de Paris, que coordena a 
investigação, disse posteriormente que ele teve cúmplices e passou vários meses planejando o ataque. 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) O Estado Islâmico é um grupo extremista religioso e paramilitar que atua no ocidente, principalmente 

através de atentados terroristas, em busca da construção de um grande Estado Muçulmano, de 
orientação xiita, no Oriente Médio e na Ásia Meridional. 

b) Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando dois aviões colidiram contra as 
Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque, o grupo 
fundamentalista islâmico al-Qaeda se tornou o maior símbolo do terrorismo deste século. Hoje, o 
Estado Islâmico, outro grupo fundamentalista religioso, vem ocupando destaque na mídia, seja pelos 
territórios conquistados no Oriente Médio, pelos atentados terroristas no Ocidente ou pela crueldade na 
execução de seus prisioneiros. 

c) O Estado Islâmico, grupo fundamentalista muçulmano, de orientação sunita, que ocupa territórios de 
países como Síria, Irã, Iraque e Israel, já foi considerado um braço armado do Talibã, liderado no 
passado por Osama bin Laden. 

d) O Estado Islâmico é uma organização jihadista islamita, também conhecido como ISIS, um califado 
que tem Abu Bakr al-Baghdadi como seu califa. Vem ocupando cidades, principalmente na Síria e no 
Iraque, afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo e aspira tomar o controle de 
muitas outras regiões de maioria islâmica. 
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03. (FMABC SP/2016) Leia: 
 
"O país que entregou o credo sunita wahhabista aos assassinos do Estado Islâmico [ISIS] que atacaram 
Paris não dará a mínima importância aos gritos de guerra de François Hollande. A Arábia Saudita (...) sabe 
que a política exterior francesa favorece tanto os seus interesses que chegou a se opor a um acordo 
nuclear com o Irã – sem contar os bilhões de dólares em armamento americano que continuarão fluindo ao 
reino sunita, apesar dos nexos deste com a organização [ISIS] que destruiu 129 vidas em Paris." 

(Robert FISK. A guerra de François Hollande contra o ISIS não vai ficar no caminho das armas da França comercializadas com a Arábia 
Saudita. In http://www.independent.co.uk/voices/comment/francois-hollandeswarwith-isis-wont-stand-in-the-way-of-frances-arms-deals-

withsaudiarabia-a6738546.html acesso 23/11/2015) 
 
Esse jornalista, conhecedor profundo dos conflitos do Oriente Médio, indica contradições na política externa 
francesa em relação às reações atuais do presidente francês diante do ataque terrorista que atingiu Paris. 
Tendo isso em vista, pode ser afirmado que 
a) a Arábia Saudita que, segundo o jornalista, está relacionada ao crescimento do Estado Islâmico é 

tradicional aliada dos países ocidentais (EUA e França, por exemplo) e grande compradora de armas 
dessas potências. 

b) a geopolitíca no Oriente Médio se modificou com esse ataque terrorista do ISIS e logrou produzir uma 
aliança inusitada entre o mais poderoso país de maioria islâmica sunita (a Arábia Saudita) com os 
xiitas do Irã. 

c) a primeira reação do Ocidente frente ao ataque terrorista em Paris foi a de pressionar a monarquia 
teocrática dos sauditas, para que esta deixe de apoiar os militantes do ISIS que são sunitas, pois ao 
contrário não serão mais vendidas armas a esse país. 

d) a Arábia Saudita no Oriente Médio é o país geopoliticamente favorável ao Ocidente; já os outros países 
são hostis ao mundo ocidental, e vários são protetores diretos do ISIS. Isso os implica indiretamente 
aos ataques, daí eles terem sido bombardeados pela França. 

 
04. (ESPM SP/2016) Esse grupo tem chocado o mundo com suas ações espetaculares e recentemente 

anunciou a criação de um Estado Islâmico no nordeste do país, nas fronteiras com o Chade e Camarões. 
Trata-se do (da): 
a) Boko Haram 
b) al Shabab 
c) ISIS 
d) al Qaeda 
e) Taleban 

 
05. (UNIMONTES MG/2015)     

 
 

Sobre o grupo terrorista denominado de Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isis, em inglês), assinale 
a alternativa CORRETA. 
a) Os membros do Estado Islâmico são pessoas ligadas a diversas religiões e a outros grupos terroristas. 
b) O Isis pretende tomar o poder na Síria e no Iraque e proclamar uma grande nação terrorista. 
c) O Estado Islâmico atua em atentados terroristas em todo o planeta, tentando chamar atenção para a 

libertação da Palestina. 
d) Os EUA tentam combater o Isis, que tem usado a internet para postar vídeos em que americanos são 

decapitados. 
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06. (UCB DF/2015)     
Terrorismo no Oriente Médio 

 
“Isso vai além do que vimos antes”, disse, há poucos dias, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, 
Chuck Hagel, referindo-se ao Estado Islâmico (EI), anteriormente conhecido como Estado Islâmico do 
Iraque e da Síria (Isis, na sigla em inglês). 
Segundo Hagel, o EI não seria um grupo terrorista, mas um projeto de Estado com armas sofisticadas, 
uma ideologia totalitária e recursos abundantes obtidos por meio de financiamento externo, o que 
permitiria ao grupo continuar sua ofensiva e lançar as bases de seu califado. 
Até alguns meses atrás, o Isis era apenas um dos vários grupos armados sunitas radicais que se opunham 
ao regime de Bashar al-Assad na Síria. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/de-onde- 
vemo- dinheiro-que-financia-o-estado-islamico.html>. Acesso em: 26/11/2014, com adaptações. 

 
Com relação aos conflitos envolvendo o Estado Islâmico, julgue os itens a seguir. 
00. O grupo (EI) surgiu a partir do levante de insurgentes na Tunísia, em 2011, o que provocou a queda 

do governo totalitário de Zine el-Abidine Ben Ali, substituído por um regime democrático. 
01. A organização do Estado Islâmico ganhou notoriedade por ser uma dissidência da Al-Qaeda, a qual 

acusou de não ser suficientemente radical. 
02. Esse grupo (EI) foi organizado por xiitas iraquianos, insatisfeitos com o fato de não poderem participar 

da coalisão formada pelos Estados Unidos para governar o país. 
03. O “califado” a que se refere o texto indica que o califa seja o sucessor de Maomé e, portanto, o líder 

máximo do Estado Islâmico. 
04. Além do financiamento externo, o grupo (EI) obtém recursos por meio da venda clandestina de 

petróleo obtido nos territórios sírios e iraquianos, além de sequestros e roubos. 
 
07. (USF SP/2015) A atual atuação do chamado “Estado Islâmico” vem preocupando nações do mundo todo. 

Sobre as recentes investidas do “Estado Islâmico” e a relação com os Estados Unidos, é correto afirmar que 
a) após invadir o Iraque, os EUA desmantelaram o exército iraquiano. Alguns dos antigos líderes 

iraquianos ocupam atualmente posições de alto escalão nas forças armadas do Estado Islâmico. 
b) a Al Qaeda surgiu em Israel e é uma organização que se fortaleceu depois da invasão do Iraque pelos 

Estados Unidos. 
c) a sigla EI é Estado Islâmico, outros escrevem IS, que é Islamic State em inglês, e sua atuação está 

restrita apenas ao Iraque e à Síria. 
d) para a maioria das organizações islâmicas do mundo, sejam elas sunitas ou xiitas, o ISIS não 

representa o islamismo. Ao contrário, prega uma visão totalmente distorcida da religião. A maioria do 
Estado Islâmico é composta por imigrantes chineses que disputam empregos com trabalhadores 
muçulmanos nos campos petrolíferos do Iraque. 

e) o governo do Iraque, embora aliado americano, reconhece e apoia o chamado Estado Islâmico, o qual 
investe toda a sua força em armamentos contra as demais nações do Oriente Médio. 

 
08. (FM Petrópolis RJ/2018) Considere o texto sobre a geopolítica contemporânea. 

 
Com a retomada da grande Mesquita de Al-Nuri, em Mossul, o governo iraquiano anunciou o “fim do falso 
Estado Islâmico” (EI), que havia declarado seu califado na cidade em 2014 – uma vitória simbólica para as 
forças iraquianas, que vêm lutando há mais de oito meses na região. Os poucos combatentes do EI que 
permanecem em Mossul recuaram para algumas áreas da Cidade Velha. Com isso, autoridades esperam 
que a longa batalha pela cidade termine nos próximos dias. 

 
Retomada iminente de Mossul deixa Estado Islâmico nas cordas. O Globo, Rio de Janeiro. 30 jun. 2017, Mundo. Disponível em: <https:// 

oglobo.globo.com/mundo/rretomanda-iminente-de-mossul-deixa- -estado-islamico-nas-cordas-21537724>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
 
De acordo com o texto, o embate geopolítico entre o governo do Iraque e o EI é caracterizado pela 
seguinte situação: 
a) coalizão internacional para o fim simbólico do líder do EI 
b) revelação oficial do verdadeiro califado do EI no Iraque 
c) redução dos territórios controlados pelo EI no Iraque 
d) fortalecimento de novos integrantes do EI nas cidades 
e) aliança ideológica do EI com as forças militares oficiais 
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09. (UERJ/2018)     
O QUE É E O QUE QUER O ESTADO ISLÂMICO (EI)? 

 
O grupo estabeleceu um califado, uma forma de Estado dirigido por um líder político e espiritual de acordo 
com a lei islâmica, a sharia. O EI controla hoje um território que engloba partes da Síria e do Iraque. 
Apesar de estar presente só nesses dois países, o grupo prometeu “romper as fronteiras” do Líbano e da 
Jordânia com o objetivo de “libertar a Palestina” e, para isso, tem pedido o apoio de todo o mundo 
muçulmano, além de exigir que todos jurem lealdade a seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. 

Adaptado de bbc.com, novembro/2015. 
 

GRUPO TERRORISTA JUDEU ATACA VILAREJOS PALESTINOS E IGREJAS CRISTÃS 
 
A existência da nova rede terrorista conhecida como Revolta, formada por jovens moradores de colônia 
judaica da Cisjordânia, veio à tona há seis meses. 
O manifesto dos extremistas da Revolta sustenta que eles “buscam o colapso do Estado de Israel”, com 
seu governo democrático e seus tribunais, e a criação de um reino judeu para substituí-lo, com as leis do 
judaísmo, expulsando quem não seguir esses preceitos. 

Adaptado de O Globo, 07/02/2016. 
 
Os dois casos relatados nas reportagens são exemplos do movimento social de caráter político 
denominado: 
a) totalitarismo estatal 
b) imperialismo econômico 
c) extremismo nacionalista 
d) fundamentalismo religioso 

 
10. (UERJ/2017)     

A rota até os Jihadistas 
Componentes produzidos por 51 empresas caem em poder do Estado Islâmico 

 
Mais de 50 empresas de 20 países, entre elas uma brasileira, foram identificadas na cadeia de suprimentos 
dos dispositivos explosivos improvisados usados pelo Estado Islâmico em centenas de atentados 
terroristas. Além de mercadorias controladas, itens tão simples quanto ligas de alumínio, celulares ou 
fertilizantes, que podem parecer inofensivos à primeira vista, estariam na lista dos mais de 700 
componentes encontrados em um levantamento realizado ao longo de 20 meses pelo Instituto de Pesquisa 
de Conflito Armado. 
 

 

 
VIVIAN OSWALD. Adaptado de O Globo, 26/02/2016. 

 
A estratégia de ação do Estado Islâmico mencionada na reportagem apresenta semelhança com a seguinte 
prática das corporações empresariais contemporâneas: 
a) padronização das tecnologias 
b) incorporação dos fornecedores 
c) desterritorialização da produção 
d) superexploração da mão de obra 


