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01. O surgimento do Estado de Israel gerou gigantescos e prolongados conflitos com os muçulmanos palestinos pelo controle da terra, 
que é considerada sagrada pelo judaísmo e islamismo. As principais guerras, incentivadas pelo judeu Rabin, foram a dos Seis Dias 
em 1967 e a do “Yom Kippur” em 1973, em ambas a vitória pertenceu a Israel que passou a ocupar a Cisjordânia, Faixa de Gaza e 
Jerusalém oriental. Esse fato levou os palestinos a apoiarem a Organização da Libertação da Palestina (OLP), que liderada por Yasser 
Arafat promoveu inúmeros atentados terroristas.

 Resposta: D

02. A criação do Estado de Israel, sob orientação da ONU e da diplomacia norte-americana em plena Guerra Fria no ano de 1948, foi 
criticada pelo mundo árabe. Como a implantação de Israel tornou-se concreta a presença dos judeus na parte ocidental de Jerusalém, 
bem como nas margens ocidentais do rio Jordão e as orientais ficaram sob controle da Jordânia. Já a Faixa de Gaza, ficou posteriormente 
sob administração do Egito. Através da orientação do nacionalismo islâmico do egípcio Nasser, alguns países muçulmanos se unem e 
promoveram as Guerras dos Seis Dias (67) e do “Yom Kippur” (73) contra Israel para que a Palestina voltasse a ser independente do 
sionismo, entretanto Israel venceu com o apoio do mundo capitalista ocidental, e aumentou seu território em busca da confirmação 
de sua existência.

 Resposta: E

03. A questão pode ser resolvida lendo atentamente o texto, pois percebe-se que o surgimento de Israel, na década de 40, desencadeou 
inúmeros conflitos militares que os árabes perderam. Consequentemente, a influência do Ocidente se elevou no Oriente Médio, via 
Israel. Nas inúmeras guerras, a dos Seis Dias foi fundamental para assegurar a sobrevivência do Estado judeu, já que os muçulmanos 
perderam inúmeras terras ao redor do território original que cabia a Israel, segundo a original partilha feita pela ONU.

 Resposta: B

04. No início da Guerra Fria, o Oriente Médio estava extremamente ligado ao socialismo soviético prejudicando os interesses norte-americanos 
nessa região extremamente vital nos aspectos geopolíticos, bem como no aspecto econômico voltado para extração petrolífera. Diante 
desse momento, Washington aproximou-se do movimento sionista e direcionou a ONU a criar o Estado de Israel. Essa realidade provocou 
um clima de revolta entre os árabes, notadamente entre os palestinos, que buscaram no terrorismo, com a Organização pela Libertação 
da Palestina (OLP) dirigida por Yasser Arafat, um instrumento de queda de Israel, já outra revolta implementada pelos palestinos foi a 
Intifada, onde foi um conjunto de atitudes violentas simbolizadas pelo uso de pedras contra o poderoso Exército palestino que ocupava 
a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O acordo de Oslo foi uma tentativa de se implantar a paz entre o Estado judeu, dirigido por Yitzhak 
Rabin e Yasser Arafat, que para tanto renunciou ao terrorismo transformando a OLP em Autoridade Palestina (AP).

 Resposta: B

05. O Oriente Médio é uma região de extrema instabilidade na atualidade, mas que possui um glorioso passado, pois foi onde o ser humano 
criou a revolução neolítica iniciando as primeiras civilizações como a suméria e a babilônica nas margens dos rios Tigre e Eufrates. 
Nesse momento do modo de produção asiático, os textos bíblicos da Torá, que inspiraram judeus, cristãos e muçulmanos, implantaram 
o monoteísmo segundo os preceitos de patriarcas como Abraão e Moisés. Conforme a história foi se desenrolando, o povo hebreu 
promoveu a diáspora no ano 70 d.C. e a região ocidental do rio Jordão foi ocupada por muçulmanos palestinos a partir do século 
VII. Atualmente, o conflito entre israelenses e palestinos tem como núcleo o controle dessa terra, considerada sagrada por ambos. 
A instabilidade no Oriente Médio não se resume aos conflitos entre judeus e islâmicos, mas também entre os próprios muçulmanos 
como pode ser observado na animosidade entre fundamentalistas sunitas e xiitas, ou entre sunitas no Líbano. Esses atritos, durante 
a Guerra Fria, eram influenciados pelo imperialismo norte-americano, que pode ser observado no corrupto governo iraniano do Xá 
Reza Palhevi, ou no soviético que apoiava o terrorismo palestino.

 Resposta: E
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