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QUESTÕES UFU 
 
Q.01 - Quanto aos conflitos entre árabes e israelenses, podemos 
dizer que: 
 
I- se aceleram com a partilha da Palestina realizada pela ONU 

em 1947, que deu origem ao Estado de Israel e de que 
decorreu a guerra de 1948/49, que terminou com um 
acordo de cessar fogo em que ficava estabelecida a divisão 
de Jerusalém e a fixação das fronteiras entre Israel e os 
países árabes. 

II- na década de 1960, os conflitos adquirem maior violência 
em função do aumento dos atos terroristas palestinos e da 
aliança militar e política entre Egito, Síria e Jordânia, o que 
leva ao bloqueio econômico de Israel e dá Início à Guerra 
dos Sete Dias. 

III- na década de 1970, os conflitos determinam a explosão da 
Guerra do Yom Kippur, em 1973, de que resulta a fixação 
dos limites territoriais no Oriente Médio e o reconhecimento 
por parte de Israel, da OLP, comandada por Arafat, como 
representante legítima dos interesses palestinos. 

 
Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s) correta(s):  
A) Apenas I     B) Apenas I e II     
C) Apenas II     D) Apenas II e III    
 
Q.02 - A ocupação e colonização da Faixa de Gaza, Cisjordânia e 
das Colinas de Golan por Israel sobre seus vizinhos árabes, foi 
iniciada a partir da  
A) Guerra dos Seis Dias (1967).    
B) Guerra do Yom Kippur (1973).    
C) Revolução Islâmica (1979).    
D) Intifada (1987).    
E) Guerra do Golfo (1991).    
  

QUESTÕES ENEM 
 
Q.03 (Enem 2007) - Em 1947, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a 
criação de dois Estados: um judeu e outro palestino. A recusa 
árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre 
Israel e países árabes. 
 A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão egípcia 
de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-
franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a 
Península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense (1967) 
ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da 
vitória de Israel. 
 Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus 
comemoravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e 
sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma 
arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-
fogo, concluído em 22 de outubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir do texto acima, assinale a opção correta.  
A) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela 

ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente 
Médio.    

B) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a 
terceira guerra árabe-israelense, Israel obteve rápida vitória.    

C) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a 
partir de decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado 
de Israel.    

D) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi 
decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao primeiro conflito 
árabe-israelense.    

E) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas 
dimensões territoriais tal como estabelecido pela resolução 
de 1947 aprovada pela ONU.    

  
Q.04 (Puccamp 1999) - Observe o mapa apresentado a seguir. 

 
 
A área representada no mapa foi politicamente unida, apesar de 
algumas tribos organizadas em principados terem 
experimentado autonomia ao longo de sua história. Entretanto 
está área não constitui um país, sendo o Iraque o único a 
reconhecer a existência da etnia, mesmo que sua constituição 
não permita a autonomia da região. 
 
A região descrita e assinalada no mapa tem sua população 
constituída, principalmente, por  
A) otomanos.    
B) turco-otomanos.    
C) árabes puros.    
D) fundamentalistas islâmicos.    
E) curdos.    
 

RESPOSTAS 
Q.01 A Q.02 A Q.03 B Q.04 E 
 
 
 
 
 
 


