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01. A expansão muçulmana levou à dominação de vastos territórios, com destaque para a costa mediterrânea do continente africano e a 
península Ibérica. Os mouros foram importantes para a cultura ocidental na medida em que assimilaram e trouxeram para o ocidente 
elementos da cultura do extremo oriente. O atual conflito árabe-israelense teve início após a Segunda Guerra, quando foi criado o Estado 
de Israel. A Primavera Árabe correspondeu a uma série de movimentos pela democratização e liberalização de regimes autoritários no 
mundo árabe, com destaque para Egito e Síria.

 Resposta: A

02. A leitura do texto nos permite observar uma compreensão do autor em relação ao islamismo e o terrorismo a ele associado como 
resultante de uma conjuntura de negação aos valores ocidentais e aos processos de modernização que são mais constantes no mundo 
ocidental capitalista. Estas transformações são vistas muitas vezes como contrárias aos rígidos valores muçulmanos.

 Resposta: C

03. A questão traz à tona a discussão acerca das liberdades individuais e os limites da atuação do estado nas democracias ocidentais. O 
erro da questão está na opção D, pois a utilização da burca não é comum a todas as mulheres muçulmanas, sendo obrigada a uma 
minoria dentro das seitas mais radicais da religião. 

 Resposta: D

04. Questão de conhecimento atual, relacionada ao processo de imigração vivido pela França nas últimas décadas, principalmente de 
grupos oriundos de suas antigas colônias africanas, sendo que grande parte dessas populações têm religião muçulmana e, portanto, 
trazem elementos de uma nova cultura, com valores e comportamentos diferenciados que, em grande escala, tem produzido um 
choque e provocado diversas reações, incluindo as descritas acima.  

 Resposta: D

05. A religião muçulmana é marcada, desde sua formação inicial, de forte sincretismo, com destaque para elementos religiosos da 
península Arábica. No processo de expansão, houve dominação de vários povos e diversas culturas, possibilitando variações em 
interpretações dos textos sagrados e algumas divergências doutrinárias, bem como a formação de sitas, às vezes rivais.

 Resposta: D

Vicentina – Rev.: TP
09243515_fix_Aula16 - Alta Idade Média II - Civilização Muçulmana


