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01. A população iraniana fazia oposição ao governo autoritário, aliado dos Estados Unidos, do também xiita Xá Reza Palhevi, que não 
distribuía corretamente o lucro da extração de petróleo entre o povo, aumentando a desigualdade social. Vale salientar que o governo 
do Xá não respeitava a cultura fundamentalista de parte da população e passou a querer liberalizar os costumes nos moldes do 
ocidente. Essa realidade fez com que a população se aproximasse da oposição sectária e fundamentalista do xiita Aiatolá Khomeini, 
em 1979, que chegou ao poder por intermédio de uma revolução. É importante ressaltar que a revolução iraniana foi intitulada de 
xiita pela imprensa ocidental erroneamente, pois se passou a acreditar que todo xiita seria sectário e fundamentalista. Com o governo 
dos Aiatolás, o Irã passou a ter um governo nacionalista que tomava suas decisões sem se importar com os interesses da Guerra Fria, 
contudo seu principal oponente passou a ser o antigo aliado dos Estados Unidos que se tornou o “grande satã”.

Resposta: A

02. Quando após a derrota militar sofrida na guerra contra o Irã pelo acesso a uma maior quantidade de jazidas de petróleo, Saddan 
Hussein invadiu o Kwait sem um importante motivo aparente, os países ocidentais e a maioria dos do Oriente Médio, capitaneados 
pela Arábia Saudita, que também teve seu território de campos petrolíferos invadido pelo Iraque, passaram a exigir que a ONU tomasse 
uma atitude militar de invadir Bagdá para anular as pretensões imperialistas de Saddan Hussein. A ONU atendeu a exigência e permitiu 
que os Estados Unidos, governados por George Bush (pai), liderassem uma coalizão militar que atacasse o Iraque. Essa coalizão criou a 
guerra do golfo simbolizando o primeiro confl ito militar com o uso excessivo de armas de última geração levando o Iraque a uma nova 
derrota alarmante. Vale salientar que os Estados Unidos enfraqueceram o governo de Saddam, porém o mantiveram na presidência 
para que ele mantivesse sua política de perseguição aos xiitas para indiretamente enfraquecer o Irã.

Resposta: C

03. A área de número 1 relaciona-se com as margens do rio Jordão onde situa-se Israel e a Palestina, Israel é um Estado genuinamente 
sionista que se declara defensor dos interesses judaicos e para tanto controla a margem ocidental do Jordão desde o fi nal da II Guerra 
Mundial, que é, historicamente, a terra dos antigos monoteístas hebreus, mas, que passou a ser o lar dos muçulmanos palestinos 
entre o século VIII e IX. Os palestinos foram expulsos da margem ocidental e utilizam ações diplomáticas e terroristas para reaverem 
seus pretensos territórios. O território 2 simboliza o Iraque onde a minoria sunita o controla em oposição à maioria xiita que controla 
o país vizinho o Irã (3) que é governado pelos aiatolás fundamentalistas.  O número 4 relaciona-se com o norte do Iraque e o sudeste 
da Turquia onde a maioria da população é da etnia curda que é um povo sem Estado e que busca criá-lo separando esses territórios 
de Ancara e de Bagdá gerando imensos confl itos. O número 5 situa-se no estreito de bósforo e de dardanelos que são próprios da 
Turquia que tem como principal cidade Istambul, antiga bizâncio e Constantinopla.

Resposta: E

04.  No início do século XXI, os Estados Unidos, sem o apoio da ONU, invadiram o Iraque com o discurso de reprimir os apoiadores do 
atentado terrorista da “AL Qaeda” que tinha destruído as torres gêmeas “World Trade Center”. Vale salientar que nunca foi provado 
que o governo ditatorial de Saddam Hussein possuía profundas ligações com o fundamentalista Osama Bin Laden. Muitos comentaristas 
acreditam que a invasão idealizada pelo governo de George W. Bush (fi lho) tinha objetivos econômicos que seria o controle da extração 
petrolífera, notadamente, no canal “chattel al-arab”. A continuidade da guerra, após a morte de Saddam, mostrou que o controle da 
região seria mais complexo do que o pentágono estava supondo.

Resposta: C

05. Num rápido balanço, vivemos num mundo em que as ideias têm textura, sabor, temperatura, força, letalidade… Há pouco tempo, 
ditadores matavam pessoas, como no holocausto, e somente após um processo de guerra o mundo tomava conhecimento do fato, 
entretanto, a velocidade e a visibilidade das imagens e cenas do cotidiano tornam possíveis ver uma desconhecida iraniana atingida 
à bala em manifestações contra a reeleição do radical líder xiita Mahmoud Ahmadinejad, através de um simples e rápido movimento 
de gravação em celular, também de um desconhecido... Aliás, instrumentos como Youtube e Facebook tornam os antigos fi gurantes 
passivos da história em atores principais dos seus fenômenos sociológicos, políticos ou culturais. 

 A par de tudo isso, entretanto, prossegue a alma da globalização, através da Internet, convergindo os interesses de povos cansados 
do extremismo ditatorial – religiosamente legitimado – com o fl uxo das informações, no contato com outros costumes, na absorção 
de ideologias democráticas, que encontram terreno fértil para a eclosão de movimentos sociais, onde a realidade imita o virtual e o 
virtual alimenta a realidade concreta dos interesses coletivos. Foi assim que vimos cair regimes empalhados no tempo da Tunísia ao 
Iêmen; do Egito à Líbia.

Resposta: E
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