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1ª FASE 
QUESTÕES OBJETIVAS 

 
1.   Atente ao seguinte enunciado: “Não há nada mais evidente 
que a verdade palestina e a legitimidade palestina: esta terra é 
nossa e esta pequena parte é uma parte de nossa terra natal, 
uma terra natal real e não mítica. Esta ocupação é uma 
ocupação estrangeira que não escapa à acepção universal da 
palavra ocupação, sejam quais forem os títulos de direito divino 
que ela cita; Deus não é propriedade pessoal de ninguém”. 
 

Vários Autores. Viagem à Palestina, Ediouro, 2004, p.14. 
 
 
Sobre a ocupação do território Palestino, é correto afirmar que  
a) é um problema diplomático já superado: apenas sobrevive na 

literatura.    
b) não obstante as inúmeras tentativas de negociação, Israel 

mantém a ocupação com vistas à expansão.    
c) a ONU tem conseguido resultados positivos e favoráveis ao 

acordo entre ambos os lados.    
d) a Autoridade Palestina é reconhecida em todas as instâncias 

diplomáticas envolvidas no conflito.    
  
2.    O conflito árabe-israelense e a questão da Palestina 

consistem num processo de caráter político, religioso, 

econômico e socioambiental. 

 
Considerando-se os recursos hídricos e a geopolítica local, é 
correto afirmar que,  
a) com a ocupação de territórios vizinhos, Israel teve acesso a 

novas fontes hídricas na Cisjordânia e no Rio Yarnuk, 
resolvendo o problema da falta de água.     

b) em todo o território original ocupado, a utilização da água 
subterrânea em Israel tem beneficiado os palestinos.    

c) para Israel, a água é um problema de segurança nacional e 
representa um dos maiores obstáculos para um acordo de 
paz com os palestinos.     

d) para os judeus, primeiros sionistas que chegaram à Palestina, 
a questão da água deixou de ter dimensão ideológica-
religiosa.     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.    

 
 
As imagens representam fases de um conflito geopolítico no 
qual as forças envolvidas buscam  
a) garantir a posse territorial.    
b) promover a conversão religiosa.    
c) explorar as reservas petrolíferas.    
d) controlar os sítios arqueológicos.    
e) monopolizar o comércio marítimo.    
  
4.   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.) 

 

 
 
O Estreito de Ormuz possui importância geopolítica porque  
a) compreende uma das principais rotas de exportação de 

petróleo.     
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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.     

  
5.   A situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 
1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer 
rapidamente da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, argumentando a 
partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. 
Devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, a 
anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, 
acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe 
“entre o rio e o mar”.  
 
DEMANT, P. Israel: a crise próxima. História, n. 2. jul.-dez. 2014.  

 
 
A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da 
condução política desse Estado identificado ao(à)  
a) abdicação da interferência militar em conflito local.    
b) busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional.    
c) admissão da participação proativa em blocos regionais.    
d) rompimento com os interesses geopolíticos das potências 

globais.    
e) compromisso com as resoluções emanadas dos organismos 

internacionais.    
  
 

2ª FASE 
QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
6. Depois da Guerra do Yom Kippur (1973), a OLP começou a 

descartar o terrorismo como arma política (a não ser nos 

territórios ocupados de Gaza, da Cisjordânia e de Israel) e 

passou a buscar seus objetivos pela via diplomática. Os reflexos 

dessa estratégia Geral da ONU, e a OLP foi admitida como 

"observador permanente" daquele organismo. 

  (OLIC, Nelson Basic. Oriente Médio - Uma Região em 

Conflitos. São Paulo, Moderna, 1991.) 

 

a) Cite uma consequência, de caráter internacional, da Guerra 

do Yom Kippur. 

b) Descreva a relação entre o surgimento do Estado de Israel 

(1948) e a criação da OLP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.   Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel conquistou, de seus 

vizinhos árabes, as áreas hachuradas assinaladas no mapa por 1, 

2, 3 e 4. 

 
a) Identifique-as e explique o interesse de Israel pelas mesmas. 

b) Considerando os acordos de paz realizados até o final de 

1995, comente a atual situação política de cada uma delas.  
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RESPOSTAS 
1ª FASE 

QUESTÕES OBJETIVAS 

 
Resposta da questão 1:  B 
 
Apesar das inúmeras tentativas de resolução do conflito árabe-
israelense, inclusive com intervenção da ONU, a guerra está 
longe de acabar, uma vez que Israel mantém a ocupação sobre 
o território palestino, o que não é aceito pelos árabes, como o 
texto deixa claro.   
 
Resposta da questão 2: C 
 
A alternativa [C] está correta porque em uma área desértica, o 
acesso à água potável é um mecanismo de poder, uma das 
razões para a resistência de Israel em cumprir o acordo de Oslo, 
devolvendo a área da Cisjordânia, região de acesso ao rio Jordão 
e ao mar Morto, para os palestinos. As alternativas incorretas 
são: [A], porque o problema da falta de água não foi resolvido; 
[B], porque a água subterrânea nas áreas ocupadas beneficia 
Israel; [D], porque a água tem dimensões variadas do poder, 
inclusive ideológica e religiosa.   
 
Resposta da questão 3:  A 
 
Em 1947, aconteceu a Partilha da Palestina pela ONU para a 
constituição de dois países independentes, Israel (judeus) e 
Palestina (muçulmanos e cristãos). Os conflitos se iniciaram em 
1948. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel ocupa os 
territórios palestinos de Gaza e da Cisjordânia. Na atualidade, 
entre os entraves para a paz, a presença de assentamentos 
judaicos na Cisjordânia e a disputa por Jerusalém, que Israel 
considera como dia capital indivisível. Os palestinos reivindicam 
Jerusalém Oriental para ser sua futura capital.   
 
Resposta da questão 4: A 
 
O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico com o Mar da Arábia e 
Oceano Índico, sendo importante rota de petroleiros que 
transportam petróleo proveniente de países exportadores como 
Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Barein, Irã, Iraque e 
Kuwait em direção a países desenvolvidos (União Europeia, 
Estados Unidos e Japão) e emergentes (China). O Estreito é 
contratado pelo Irã (adversário geopolítico dos Estados Unidos) 
e Omã (país que apresenta boas relações diplomáticas com os 
Estados Unidos e também com o Irã). Na hipótese de conflito 
bélico grave na região envolvendo potências regionais e globais, 
a obstrução do Estreito de Ormuz pode causar uma grave crise 
econômica mundial decorrente da elevação dos preços do 
petróleo.   
 
Resposta da questão 5:  B 
 
A alternativa [B] está correta porque a crescimento 
populacional dos palestinos em ritmo superior a dos judeus 
torna a presença destes, de pouca expressão, na Faixa de Gaza e 
Cisjordânia sendo, portanto, indicado que os judeus ocupem 
áreas onde ocorre seu predomínio étnico. As alternativas 
incorretas são: [A], porque o texto não indica a retração militar 

dos judeus sobre a área; [C] e [D], porque o texto versa sobre a 
reordenação da ocupação local e não sobre vínculos com o 
espaço mundial; [E], porque embora o texto indique a ocupação 
dos judeus sobre áreas anteriormente estabelecidas por 
acordos internacionais, o motivo para tal é a questão 
demográfica.   
 

2ª FASE 
QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

Resposta da questão 6: 

 

a)  A Guerra do Yom Kippur levou os países árabes a utilizarem, 

pela primeira vez, o petróleo como estratégia de guerra, 

forçando os Estados que apoiavam a posição de Israel a 

reconsiderar a sua posição. Tal iniciativa ocasionou um aumento 

dos preços dos barris de petróleo no mercado internacional, 

causando uma grave crise econômica mundial. 

 

b) A Organização para Libertação da Palestina (OLP), surgiu da 
oposição da população palestina, em grande parte expulsa dos 
territórios onde morava, à constituição do Estado de Israel. A 
divisão da Palestina em dois Estados, Palestina e Israel, proposta 
pela ONU, após a II Guerra Mundial, acabou não sendo aceita 
pela população árabe e originou conflitos que se estendem até 
os dias de hoje.   
 

Resposta da questão 7: 

 a) 1. Golan - divisa com a Síria, colinas 

    2. Cisjordânia - controle sobre as águas do Rio Jordão 

    3. Gaza - quebrar a unidade 

    4. Sinai - Palestina 

     

b) Golan - negociações com a Síria 

    Cisjordânia - autoridade Palestina 

    Gaza - autoridade Palestina 

    Sinai - devolvida ao Egito.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


