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01. O Estado Islâmico do Iraque tem como uma de suas metas globais a consolidação da autoridade sobre todos os muçulmanos do 
mundo.

 Resposta: B

02. A Revolução iraniana transformou o Irã de uma Monarquia Autocrática Pró-Ocidente em uma República Islâmica Teocrática, sob o 
comando do Aiatolá Khomeini. Logo, recuperação dos valores religiosos islâmicos e defesa de reformas sociais eram algumas de suas 
características.

 Resposta: A

03. Nas ações bélicas empreendidas pelo ex-presidente norte-americano George W. Bush, as justifi cativas da “Guerra ao Terror” e da busca 
e apreensão de armas de destruição em massa sempre foram usadas. No que diz respeito a ONU, tal organização não ofereceu, em 
nenhum momento, apoio às guerras norte-americanas.

 Resposta: D

04. No sentido amplo da palavra globalização, deveria haver uma interligação política, econômica, social e cultural entre as nações no 
mundo, mas eventos recentes, como os ataques terroristas contra EUA, Espanha e França, mostraram que a hegemonia norte-americana 
– bem como seus costumes – não é aceita pelos extremistas do Oriente Médio, em especial pela Al-Qaeda e pelo Estado Islâmico.

 Resposta: D

05. A correlação correta é:
(1) a AL-QAEDA é um grupo terrorista islâmico, surgido no Oriente Médio, que já protagonizou ataques terroristas em várias partes 

do mundo, como o ataque às Torres Gêmeas em 2001;
(3) o IRA é um grupo terrorista irlandês que tem como principal alvo a Inglaterra e sua população;
(4) o ETA é um grupo terrorista basco que busca a separação de sua região na Espanha e na França;
(2) o HAMAS é um grupo terrorista palestino que busca a formação de um Estado independente da Palestina frente a Israel. 

 Resposta: A
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