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FRENTE A 
 
01. (Uerj 2020)   

 
 
Entre 2014 e 2017, derrotar o Estado Islâmico (ISIS) foi uma das prioridades da política externa dos 
Estados Unidos. Ao final de 2017, o ISIS foi considerado militarmente derrotado, perdendo o controle de 

praticamente todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque.  
 
A charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa 
estadunidense no Oriente Médio:   
a) alinhamento étnico e liberdade religiosa     
b) fundamento ideológico e interesse econômico     
c) conservadorismo social e protagonismo ambiental     

d) multilateralismo diplomático e unilateralismo bélico    
  
02. (Uerj 2019)   

 
 



Avaliação Produtiva 
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O primeiro mapa apresenta o Oriente Médio em um cenário hipotético no qual as reivindicações de 
autodeterminação das principais minorias fossem atendidas; já o segundo mostra a divisão política atual do 

mesmo recorte espacial.  
 
A principal explicação para as diferenças entre os dois mapas, no que se refere à configuração territorial, 

está indicada em:   
a) predomínio numérico da etnia árabe     
b) ação intervencionista do governo estadunidense     
c) interferência histórica do imperialismo europeu     

d) homogeneidade religiosa da população regional    
  
03. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2019)  O Irã voltou a usar sua melhor arma na histórica disputa com os 

Estados Unidos. Não estamos falando de seu polêmico programa nuclear, tampouco de sua famosa Guarda 
Revolucionária, muito menos da controversa Força de Resistência Basij. Desta vez, trata-se de um acidente 
geográfico em sua costa: o Estreito de Ormuz. 

(www.bbc.com, 06.08.2018. Adaptado.) 

 



Exercícios Complementares 
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O Estreito de Ormuz possui importância geopolítica porque  

a) compreende uma das principais rotas de exportação de petróleo.     
b) configura a porta de saída de refugiados do Oriente Médio para a Europa.     
c) constitui uma centralidade logística à infraestrutura de comunicação com o ocidente.     
d) corresponde à localização ideal para a instalação de bases espaciais.     
e) abrange áreas privilegiadas para a exploração de minerais metálicos.     

  

04. (Uerj 2018)   

 
 

No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. 
 
Na região do mundo onde estão localizados os quatro países mais beneficiados pelo apoio financeiro dos 
Estados Unidos, o principal motivo utilizado para a concessão desse apoio é de natureza:  
a) cultural    

b) geopolítica    
c) humanitária    
d) demográfica 

 

05. (Fatec 2017) Leia o texto. 
 

O Estado Islâmico no Iraque e no Levante, ou apenas Estado Islâmico (EI), é atualmente a 

organização terrorista jihadista mais poderosa do mundo em termos de efetivos e rendas e que prega a 
jihad armada. O objetivo prioritário do EI é instaurar um Estado regido pela lei islâmica, a xaria, e 
governado por um só chefe político e religioso. 

Em 29 de junho de 2014, ao destruir simbolicamente com escavadeiras o muro de areia que separa a 
Síria do Iraque, o EI anunciou ter atingido a sua meta. 
 

FOTTORINO, Éric (org.). Quem é o Estado Islâmico? Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. p. 115 e 116. Adaptado. 

 
Atualmente, essa organização possui o controle territorial de  
a) cidades isoladas, em sua maioria no vale do rio Eufrates, não configurando, portanto, um país.    
b) vastas áreas ao sul do Sahel, na África Subsaariana, favorecidas pelo apoio dos Estados Unidos.    
c) quase metade do território da Líbia e possui o reconhecimento formal da maioria dos países do mundo.    

d) todo o Oriente Médio e, com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), vem reconstruindo o 
seu califado.    

e) importantes áreas no Irã e na China, explorando imensas jazidas de petróleo, comercializado no 
mercado paralelo.    

 


