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01. Palestina e Israel confrontam-se, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, pelo direito de ocupação do território próximo à Faixa de 
Gaza, bem como pelo direito de construção de um Estado Nacional nessa localidade. 

Resposta: D

02. A Faixa de Gaza é um pequeno território de frente para o Mediterrâneo e faz fronteira ao sul com o Egito e a leste e norte com Israel. 
Foi fundado em 1949 com um acordo entre Israel e Egito após a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Desde então a região foi envolvida 
nos conflitos entre palestinos e israelenses e conheceu um processo de pacificação com os acordos de 2005. No entanto, o controle 
da região pelo Hamas, que condena as políticas conciliatórias, possibilitou novos conflitos. 

Resposta: B

03. A Guerra do Yom Kippur, ou Guerra Árabe-Israelense, causou uma crise profunda no mundo do petróleo. Os Estados Árabes boicotaram 
os EUA e os países europeus que apoiavam Israel, causando uma forte crise nos países industrializados que dependiam do “ouro 
negro”. Isso também causou, por tabela, uma grande alta de preço do barril de petróleo.

Resposta: C

04. A “Guerra dos Seis Dias” foi um dos três grandes conflitos que envolveram Israel e países árabes. Em 1967, Israel atacou os países 
vizinhos com um pretexto de evitar sofrer uma invasão. No fim da guerra, Israel conseguiu ampliar seus territórios ao conquistar a 
Península do Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e as Colinas de Golã. 

Resposta: C

05. A criação do Estado de Israel – um Estado Judeu – em 1948 por decisão da ONU foi rejeitada e combatida por países árabes em algumas 
guerras nas décadas seguintes. Derrotados militarmente, os árabes muçulmanos perderam territórios e a possibilidade de fundarem 
o Estado Palestino, conforme havia sido previsto pela mesma resolução. 

Resposta: E

06.
(F) Incorreto. O Acordo de Paz de “Camp David” entre Egito e Israel, ocorreu em 1978 e foi patrocinado pelo presidente dos Estados 

Unidos. Israel devolveu o Sinai para o Egito em 1982 e os dois países estabeleceram acordos diplomáticos.
(V) Correto. Com a desintegração do Império Turco após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ficou incumbida de criar um Estado 

para os judeus no Oriente Médio intensificando a imigração de judeus para a região. O projeto fracassou e somente em 1948 foi 
criado o Estado de Israel.

(V) Correto. A divisão da Palestina em 1948 e o surgimento do Estado de Israel gerou muito conflito na região como a Primeira Guerra 
Árabe-Israelense. 

(V) Correto. Um fator que dificulta os acordos de paz entre judeus e palestinos são os extremistas dos dois lados. O Hamas rejeita 
acordo com Israel e o Likud, Partido judeu, atrapalha qualquer negociação entre as duas partes. 

(V) Incorreto. O início de 2014 foi marcado por muita violência entre palestinos e judeus.

Resposta: F – V – V – V – V

07. Em agosto de 2005, o exército israelense e colonos judaicos se retiraram da Faixa de Gaza para aumentar o controle sobre a Cisjordânia. 
Israel justifica a sua política de construção de assentamentos na Cisjordânia com argumentos religiosos e de segurança. Atualmente, 
59% da Cisjordânia está oficialmente sob os controles civil e de segurança israelenses. 

Resposta: D

08. 
(V) Os conflitos entre judeus de Israel e árabes muçulmanos têm raízes históricas profundas e antigas, que remonta dos tempos 

bíblicos. 
(F) A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, surgiu em 1964, por muito tempo foi liderada por Yasser Arafat, visava fundar 

um Estado Palestino.
(V) Após o holocausto ocorrido antes e durante a Segunda Guerra Mundial, a ONU criou em 1948 o Estado Israel, a pátria dos judeus 

com apoio dos EUA. Desde sua fundação, Israel tem sido um grande aliado dos EUA naquela região. 
(F) A Intifada surgiu de maneira espontânea em 1987 quando jovens palestinos se rebelaram contra o exército de Israel.
(F) Yasser Arafat foi um líder da OLP e não foi primeiro-ministro de Israel. 

Resposta : V – F – V – F – F
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Resolução – Atualidades

09. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito armado que opôs Israel e uma série de países árabes (Egito, Jordânia e Síria). A ofensiva israelense, 
em apenas 72 horas, avançou sobre todo o Sinai, pela Cisjordânia, pelo lado oriental de Jerusalém e pelas Colinas de Golã, na Síria. 

Resposta: C

10. Somente a proposição A está correta. A questão remete aos conflitos no Oriente Médio. A Faixa de Gaza é um território localizado na 
costa oriental do Mediterrâneo e desde 2007 o Hamas tem o controle sobre a região. Os principais grupos que atuam na região são 
o Hamas e a Jihad Islâmica. O Hamas é um movimento de resistência islâmica que surgiu a partir da Intifada de 1987. O grupo rejeita 
acordos entre OLP-Israel e defende a criação de um Estado Palestino. Em 2014 ocorreu outro conflito violento entre Israel e o Hamas 
com mais de 2 mil mortos. 

Resposta: A
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