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01. O poderio imperialista inglês entrou em decadência na Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, o nacionalismo no Oriente Médio 
começou a entrar em choque com o neocolonialismo europeu, entretanto, o sionismo, com a Declaração de Balfour, desde a Primeira 
Guerra Mundial, já tinha entrado em choque com o povo palestino no intuito de controlar a Palestina, para que se criasse o Estado 
judeu de Israel. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a comoção internacional causada pelo holocausto e com o apoio dos Estados 
Unidos, a Organização das Nações Unidas legalizou o Estado de Israel com a retirada definitiva das forças inglesas. Entretanto, o povo 
muçulmano não concordou com a partilha criada pela ONU na Palestina e iniciou uma série de inúmeros confrontos graves, como o 
terrorismo com a OLP, além da Guerra dos Seis Dias e a do Yom Kippur, como também o confronto civil chamado de Intifada. Nesses 
confrontos pós-descolonização, Israel saiu vitorioso e invadiu a Jerusalém oriental, unificando-a e tornando-a sua capital sagrada.

 Resposta: D

02. O mapa e o texto se referem ao crescimento territorial israelense, que ocorreu após a sua vitória militar sobre a coligação 
árabe, liderada pelo egípcio Nasser, em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Nesse momento, parte do povo palestino sofre uma 
diáspora e passa a residir em inúmeras áreas, inclusive no sul do Líbano. Na guerra do Yom Kippur, o Egito era governado 
por Sadat, que posteriormente promove um acordo de paz com Israel e passa a controlar, novamente, o deserto do Sinai.  
O crescimento do Estado hebraico desgastou o povo palestino, que, atualmente, ainda promove ações terroristas, principalmente com 
o Hamas, que tem o apoio de parte da população da Faixa de Gaza. Já uma grande parcela dos moradores da Cisjordânia acredita 
num plano de paz através da participação da ANP.

 Resposta: B

03. Na atualidade, a luta pela posse do território que fica nas margens ocidentais do rio Jordão, ou seja, entre os judeus israelenses e 
os muçulmanos palestinos tomou rumos mais ligados ao fundamentalismo religioso onde a extrema direita israelense acredita que 
o conflito contra os palestinos é uma guerra santa como a que o rei Davi lutou contra os filisteus, enfraquecendo os partidos liberal 
e trabalhista que possuíam um relativo discurso de acordo de paz como o de Oslo. Já fanáticos islâmicos acreditam numa suposta 
“jihad” dando condições para o surgimento de homens bombas, seja do sunita Hamas ou do sunita Hezbollah, que enfraquecem 
politicamente a Autoridade Nacional Palestina (ANP) que busca a negociação com Israel.

 Resposta: C

04. Israel atacou o Líbano em 2006 com o intuito de destruir a estrutura guerrilheira do “Hezbollah”, que é um grupo palestino xiita 
formado por refugiados querendo retornar para as suas antigas terras na Palestina. Esses refugiados palestinos perderam seu território 
na criação do Estado de Israel, em 1947, e na derrota árabe na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Na Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou 
o sul do Líbano e não permitiu que os refugiados retornassem. Foi nesse contexto que o “Hezbollah” surgiu. Vale salientar que cristãos 
e judeus se uniram para enfraquecer os palestinos, criando inúmeros genocídios, como o da comunidade de Sabra-chatila, na década 
de 80. Mesmo com a saída, na virada do milênio, das forças sionistas do sul do Líbano, como na área de Chebaa, Israel não permitiu 
o retorno dos refugiados. O grupo terrorista “Al-Qaeda”, que era liderado por Osama Bin Laden, tinha como base de operações o 
Afeganistão. 

 Resposta: D

05. O sionismo, no final da década de 40 estava em plena ascensão com implementação do Estado de Israel, contudo países muçulmanos, 
como Egito, Jordânia e Síria se uniram militarmente e promoveram as Guerras dos Seis Dias em 1967 e a do “Yom Kippur” em 1973 
pela aniquilação de Israel, contudo foram derrotados por Tel Aviv, que tinha o apoio do mundo capitalista ocidental como Estados 
Unidos, Inglaterra e França. É interessante ressaltar, que a colaboração das potências capitalistas não se deu pelo envio de tropas 
militares, mas sim nos aspectos econômicos, políticos e na venda de armamentos.

 Resposta: D

06. A criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU não foi aceita pelo povo palestino que passou a buscar incessantemente pelo 
aniquilamento do Estado hebraico através de guerras clássicas como a dos Seis Dias, em 1967, e a do “Yom Kippur”, em 1973, 
onde além de terem sido fragorosamente derrotados tiveram seus territórios da Cisjordânia, da Faixa de Gaza e de Jerusalém oriental 
ocupados por tropas e colonos judeus. Inúmeros líderes militares e religiosos islâmicos passaram a pregar a luta incessante contra Israel 
através do terrorismo e da Intifada, esta tendo o respeito do Ocidente.

 Resposta: D

07. A margem ocidental do rio Jordão pertencia ao império britânico numa área onde a Organização das Nações Unidas (ONU) dividiu 
entre judeus e palestinos a construção do Estado de Israel, em 1948. Esse fato não foi aceito pelos árabes, que iniciaram uma série de 
guerras contra o sionismo. Entretanto, a vitória coube aos judeus, que aumentaram mais ainda seu território limítrofe ao Mediterrâneo 
Ocidental. Com as sucessivas humilhações e prejuízos, os palestinos incentivaram o terrorismo, com a OLP, e criaram a desobediência 
civil, com a Intifada, numa atitude militar que utilizava armas rudimentares contra o poderoso exército israelense, numa espécie de 
disputa entre Golias, representado por Israel, e Davi, representado pelos palestinos.

 Resposta: C
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08. Quando o nascimento do Estado de Israel foi decretado pela ONU, em 1948, com o apoio dos Estados Unidos, os árabes 
não concordaram e se uniram contra o Estado sionista numa aliança ligada aos interesses soviéticos. O sionismo já se 
mostrou atuante quando a Inglaterra, já percebendo que seu imperialismo estava em plena decadência na Primeira 
Guerra Mundial, criou a Declaração de Balfour, dando condições diplomáticas para que Israel fosse criado posteriormente.  
O sionismo, após o surgimento de Israel, numa política inversa à antiga Diáspora hebraica, incentivou a volta dos judeus à “terra 
prometida”, fugindo das perseguições sofridas pelo mundo, como foi o caso do Holocausto.

 Resposta: D

09. Com o surgimento do Estado judeu em 1948, os palestinos perderam grande parte do seu território para o movimento sionista. Também 
é importante ressaltar que a Jordânia foi um país que ficou dominando parte dos palestinos, notadamente a parte oriental da antiga e 
sagrada Jerusalém. Com o acirramento das rivalidades entre Israel e o mundo muçulmano, o sionismo expulsou o poder jordaniano de 
Jerusalém oriental. Jerusalém é uma cidade milenar que é sagrada para as três religiões monoteístas que possuem matiz no patriarca 
Abraão, que são o judaísmo, cristianismo e islamismo. Para Israel, Jerusalém a pertence desde o passado do rei Davi e Salomão, já os 
islâmicos afirmam que foi nessa cidade que o profeta Maomé ascendeu ao céu. Por isso, o acordo de Oslo tem dificuldades em ser 
implantado, já que os dois lados não aceitam recuar e nem em permitir que a administração seja internacionacionalizada.

 Resposta: E

10. O sionismo foi um movimento judeu que nasceu no século XIX e tinha o intuito de recriar o Estado hebreu inspirado na história do rei 
Davi. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU resolveu criar Israel atendendo à solicitação de entregar ao povo judeu seu solo sagrado 
como refúgio as suas perseguições seculares, que existiam desde a diáspora (ano 70 d.C.). Contudo, a criação do Estado israelense 
prejudicou o árabe palestino e desde então os conflitos se mantêm no cotidiano.

 Resposta: C
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