
 

 

Tarefa 31 professor Cléber 
 

01. (Usf 2018) Crise diplomática no Golfo Pérsico: países vizinhos rompem relações com o Catar  
 
Desde o dia 5 de junho de 2017, o Catar é alvo de um embargo por parte de seus vizinhos do Golfo 
Pérsico. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein romperam relações diplomáticas com o 
país. O grupo fechou as fronteiras terrestres e marítimas e impôs severas restrições aéreas ao emirado.  
 

Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-paises-vizinhos-

rompem-relacoes-com-o-catar.htm>. Acesso em: 09/10/2017.  

 

Os países vizinhos do Catar, mencionados no texto, acusam-no de  
a) apoiar a venda de petróleo e armamentos nucleares em conjunto com a Coreia do Norte.    
b) negociar o beneficiamento de material radioativo com os Estados Unidos.     
c) apoiar o terrorismo e desestabilizar a região a que pertencem esses países.     

d) apoiar historicamente Israel no conflito com os palestinos.     
e) monopolizar a venda de recursos minerais e alimentos na região.    

  
02. (Espm 2018)  O cenário geopolítico da região a seguir, nesse segundo semestre, foi marcado pelo (a):  
 

 
 

a) boa relação diplomática entre Irã e Arábia Saudita após longos anos de tensão.     
b) queda do regime de Bashar al Assad na Síria.     
c) crise envolvendo o Catar e países vizinhos.     
d) fim do governo trabalhista de Benyamin Netanhyahu em Israel.     
e) avanço das forças do Estado Islâmico em Mossul, norte do Iraque.     

  



Avaliação Produtiva 

 

 
2 

03. (Ufpr 2017)  As mulheres curdas ganharam destaque internacional no último ano em função de seu 

protagonismo no enfrentamento armado contra o Estado Islâmico, principalmente no Iraque e na Síria. A 
guerra tornou visível para o mundo o protagonismo dessas mulheres, que não se limita à luta armada. As 
curdas estão na linha de frente da luta de seu povo por democracia, liberdade para as mulheres e 
construção de um modelo de economia alternativa, comunal e cooperativada. Essa luta tem cerca de 40 
anos, quando mulheres curdas foram viver nas montanhas, pegaram em armas e começaram a questionar 
frontalmente o modelo patriarcal e repressivo sob o qual viviam até então. 

 

(Weissheimer, Marco. Disponível em: <http://www.sul21.com.br/jornal/mulheres-curdas-lutam-por-democracia-confederada-e-nova-

econo mia/>. Acessado em: 16/08/2016).  

 
Com base nas informações do texto e nos conhecimentos sobre geopolítica e conflitos territoriais mundiais, 
considere as seguintes afirmativas:  

1. O texto retrata um dos principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, 
que envolve um grupo étnico considerado a maior nação sem pátria do mundo.  

2. Grande parte do povo curdo habita uma região montanhosa localizada dentro dos territórios da 
Turquia, Síria, Iraque e Irã, mostrando que fronteiras étnicas e culturais entre Estados nem sempre 

são convergentes.  
3. Apesar do conflito com o Estado Islâmico, o território curdo é reconhecido pelos Estados do Irã, Iraque 

e Turquia, onde a língua curda é tida como oficial.  

 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.     
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.     
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.     
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.     
  
04. (G1 - cps 2016)  A região representada no mapa, com o desenho que se assemelha a uma lua crescente, é 

conhecida como Crescente Fértil. Nessa área, formaram-se as primeiras sociedades humanas que deixaram 
registros escritos de suas atividades, há milhares de anos. Esse nome foi atribuído à região, por estudiosos 
da História e da Arqueologia, somente muitos séculos depois. 
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Assinale a alternativa que explica corretamente por que esse nome foi atribuído à região demarcada.  

a) A fertilidade do solo da região demarcada cresceu e atingiu outras regiões, favorecendo a amizade nas 
relações entre as populações.    

b) Símbolo do Islã, a lua crescente representa a importância dessa religião na formação das civilizações 
assíria, persa, egípcia e mesopotâmica.     

c) Abrangendo partes dos continentes europeu e africano, a região recebeu esse nome em razão das 
altas taxas de fertilidade das populações locais.     

d) A lua crescente faz referência ao culto monoteísta desse astro, religião predominante entre os povos 
daquela região na Antiguidade, com exceção dos hebreus.     

e) O solo da região era bastante fértil por conta dos grandes rios, o que favoreceu o desenvolvimento da 
agricultura, importante para as sociedades humanas.     

  
05. (Uepg 2015)  Sobre o Islamismo, grupos que agem sob seu nome, fundamentalismo e radicalização, 

assinale o que for correto.   
01) O Islamismo teve sua origem na Ásia e é nesse continente e na África que estão muitos dos países 

adeptos dessa religião. Nesses continentes é que se encontram os grupos radicais como Al Qaeda, 

Estado Islâmico e Boko Haram, que agem espalhando o terror, mas não têm o apoio dos menos 
radicais e não radicais.     

02) Grupos islâmicos fundamentalistas sequestram meninas, matam homens, mulheres e crianças, 
principalmente se forem de outra religião. Um exemplo é o grupo Boko Haram, na Nigéria, que se opõe 

à democracia, à educação ocidental e à convivência pacífica entre muçulmanos e cristãos.     
04) A ação de componentes de grupos radicais islâmicos pode ocorrer em qualquer parte do mundo, como 

aconteceu nos Estados Unidos no World Trade Center e, mais recentemente, na França, em ataque às 
instalações do jornal Charlie Hebdo.     

08) O denominado Estado Islâmico, que age no Iraque e na Síria, é um grupo jihadista (Jihad = Guerra 
Santa) autoproclamado como um califado que afirma sua autoridade religiosa sobre todos os 
muçulmanos do mundo, mas é pacífico, é a favor da educação das mulheres e não apela para a 

violência contra quem quer que seja, apenas divulga a sua religião.     
16) O Paquistão, país de maioria islâmica, é um dos poucos a não ter ocorrências de ações terroristas em 

seu território, principalmente relacionados ao Talibã, que permite a educação feminina e que age mais 
livremente no Afeganistão.    

  
 


