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TEMA – Oriente Médio e Desafios do Mundo Contemporâneo 
 
1.(Fuvest -2008) -  “Há oitenta anos, a Rússia era forte por causa do dinamismo revolucionário do comunismo, 
incluindo o poder de atração da sua ideologia. Há quarenta anos, a Rússia Soviética era forte por causa do poderio 
do Exército Vermelho. Hoje, a Rússia de Putin é forte por causa do gás e do petróleo.” 
Timothy Garton Ash, historiador inglês, janeiro de 2007. 
Do texto, depreende-se que a Rússia 
 
A) manteve inalterada sua posição de grande potência em todo o período mencionado. 
B) recuperou, na atualidade, o seu papel de país líder da Europa. 
C) conheceu períodos de altos e baixos em função das conjunturas externas. 
D) passou de força política, a força militar e desta, a força econômica. 
E) conservou, sempre, a sua preeminência graças ao incomparável poderio militar. 
 
2. (Fuvest -2009) - Inúmeros fatores impulsionaram, a partir de 1988, o fim da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Forças centrífugas, guerras regionais, separatismos nacionais e os conflitos étnicos explodiram, 
entre 1989 e 1990, sobretudo na área das Repúblicas Bálticas, na área do Cáucaso. Sobre a URSS, assinale o 
correto. 
 
A) A URSS, em 1990, considerando manter sua hegemonia econômica, declarou a independência das Repúblicas 
Bálticas (Lituânia, Estônia e Letônia) e, em seguida, assinou um pacto de cooperação e retirou suas tropas 
imediatamente. 
B) A URSS desmembrou-se, contudo manteve o controle de grandes regiões que compreendem vários territórios, 
dentre eles as repúblicas compostas pela Armênia, Azerbaidjão, Geórgia, Tchetchênia e a Letônia. 
C) A URSS não manteve controle sobre os países do Cáucaso e do Báltico, deparou-se com conflitos étnicos entre 
Armênios e Azeris e teve dificuldades com a Geórgia. 
D) A URSS não foi extinta. Com o fim da Guerra Fria, programou inúmeras reformas, uma das quais foi a mudança 
de sua nomenclatura, uma tentativa de mudar sua imagem de nação socialista para uma imagem de nação 
capitalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 



3. (PUC –SP-2009)-   Durante a segunda metade do século XX, ocorreram muitos conflitos regionalizados, em 
diversas partes do planeta, por motivos territoriais, políticos ou religiosos. Entre eles, a  
 
A) Guerra dos Seis Dias que, em 1967, opôs Israel a Jordânia, Egito e Síria e provocou o surgimento de um Estado 
Judeu-Palestino no Oriente Médio. 
B) luta pela independência no Tibete que, desde a anexação pela China, em 1950, tenta restabelecer a autonomia 
política da região. 
C) Guerra civil no Timor Leste que, entre 1975 e 2002, viveu sob invasão indonésia e só obteve sua independência 
graças à intervenção de tropas portuguesas. 
D) luta pela independência do Kuwait que, em 1990, foi invadido por tropas israelenses e passou a viver sob 
domínio judeu. 
E) Guerra do Vietnã que, entre 1955 e 1975, levou os Estados Unidos a intervir no sudeste asiático e impor sua 
hegemonia na região. 
 
4. (UECE-2008)- A invasão do Kwait por tropas do Iraque, iniciada em 02 de Agosto de 1990, deu início à Guerra 
do Golfo. Sobre esse conflito militar são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Sem a sanção da ONU, o conflito teve uma longa duração. Não foram utilizados armamentos ou técnicas 
avançadas de guerra. Os Estados Unidos não se preocuparam em empregar armas sofisticadas e avançadas 
tecnologicamente. 
II. Ficou conhecida como “a guerra pós-moderna” devido à utilização de sofisticados equipamentos eletrônicos, 
bombas guiadas a laser e mísseis teleguiados. Se constituiu em uma intervenção militar eficaz e rápida. 
III. Foi travada por uma coalização internacional liderada pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e países do Oriente 
Médio, como Arábia Saudita e o Egito, contra o Iraque. Obteve a sanção da ONU. 
 
Assinale o correto. 
 
A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmações I e III são falsas. 
C) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmações III e I são verdadeiras. 
 
5. (Fuvest-2008) -Criado em 1948, o Estado de Israel acaba de completar 60 anos. Discorra sobre: 
 
a) o contexto histórico internacional que levou à criação desse Estado; 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
b) as razões históricas dos conflitos entre israelenses e palestinos, que persistem até hoje. 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
6. (PUC -2008) -Em janeiro de 1979, Reza Pahlevi, Xá do Irã, frente à crescente oposição política e popular, 
fugiu do país criando uma crise política que culminou com a vitória dos partidários do clérigo xiita Ruholá 
Khomeini. 
 
Assinale a alternativa que indica corretamente a política da República Islâmica do Irã após a revolução. 
 
A) A nacionalização dos recursos naturais impedia o processo de exploração do petróleo pelas grandes empresas 
multinacionais que, até então, tinham sede no país. 
B) A adesão do Irã à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que agravou ainda mais tensões da chamada 
segunda Guerra Fria. 
C) A criação de um sistema político multipartidário e democrático. 
D) A imediata declaração de “guerra santa” contra os sunitas do Iraque, governado nessa época por Saddam 
Hussein. 
E) Aceitação da existência de um Estado judeu na Palestina e o estabelecimento de relações diplomáticas com 
Israel. 



 
7. (UFC -2008) - No final do século passado, a falência do socialismo real na Europa, o fim da Guerra Fria e a 
emergência dos blocos econômicos internacionais (NAFTA, UE etc.) principiaram uma nova ordem mundial que 
ficou conhecida como globalização.  
 
Sobre esta nova ordem mundial, é correto afirmar que: 
 
A) foi bloqueada pelo imperialismo associado ao capital financeiro. 
B) esgotou-se na revolução comercial mercantilista durante o Antigo Regime. 
C) trouxe uma nova dinâmica para a economia, tornando mais fluida a circulação do capital financeiro. 
D) acabou com as fronteiras nacionais, dando total liberdade de locomoção às pessoas e mercadorias. 
E) tornou-se inevitável em decorrência do avanço de novas tecnologias de armazenamento e veiculação da 
informação. 
 
8. (UFC – 2009) - O ano de 1968 ficou famoso na história devido a uma série de manifestações de massa que 
criticaram os governos e a organização autoritária das sociedades, levando a transformações na política e nos 
costumes de várias sociedades contemporâneas.  
 
Assinale a alternativa que contém dois eventos ocorridos durante o ano de 1968. 
  
A) A Revolução Cubana e a revolta de maio na França. 
B) O Festival de Woodstock nos EUA e a Revolução Cubana. 
C) A Revolução Cultural na China e o Festival de Woodstock nos EUA. 
D) A revolta de maio na França e a Primavera de Praga na Tchecoslováquia. 
E) A Primavera de Praga na Tchecoslováquia e a Revolução Cultural na China.   
 
 
9. (UFMS – 2008) - Em dezembro de 2006, os líderes da União Européia endureceram as regras para a adesão 
de novos membros no bloco, o que ameaça as negociações atualmente em curso com a Turquia. Com território em 
dois continentes, Europa e Ásia, a Turquia, ao contrário de outros países com maioria de população muçulmana, 
estabeleceu uma rígida separação entre o Estado e a religião, além de ter implantado uma série de reformas 
estruturais visando adaptar o país às condições exigidas pela União Europeia. Ainda assim, essa adesão esbarra 
em vários problemas. 
 
 
Considerando as informações acima e os seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta a 
respeito dos problemas que dificultam a inserção da Turquia na União Européia. 
 
 
A) O país é visto com desconfiança a em virtude de sua população de maioria muçulmana, o que, para os líderes 
da União Europeia, poderia levar as fronteiras do bloco até o Oriente Médio, e pelo fato de dominar, desde 1974, 
parte do território do Chipre, país membro da União Europeia. 
B) As dificuldades de inserção da Turquia na União Europeia estão vinculadas, exclusivamente, à eleição do atual 
presidente da França, Nicolas Sarkozy, um declarado defensor da desregulamentação da entrada de imigrantes 
ilegais asiáticos em território europeu. 
C) As dificuldades de inserção da Turquia na União Europeia estão estreitamente vinculadas à renúncia de Tony 
Blair ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, que tinha entre as maiores realizações, no campo da política 
internacional, a intermediação do acordo para a criação de um país curdo, o Curdistão, encravado em território 
turco. 
D) As dificuldades de inserção da Turquia na União Europeia estão vinculadas às intransponíveis tensões históricas 
entre esse país e a Armênia, em razão do “Holocausto Armênio”, como ficaram conhecidas a matança e a 
deportação forçada de cerca de um milhão de pessoas de origem armênia que viviam no Império Otomano, 
promovidas entre 1915 e 1917 pelo governo dos chamados “Jovens Turcos”. 
E) As dificuldades de inserção da Turquia na União Europeia estão estreitamente vinculadas à forte rejeição da 
população católica europeia ao islamismo, expressa, em agosto de 2004, no pronunciamento do então cardeal 
Joseph Ratzinger, atual Papa Bento XVI, contrário à admissão da Turquia ao bloco europeu, em razão do país ter 
sempre apresentado elementos identitários de um continente diferente, a Ásia, em contraste permanente com a 
identidade cristã européia. 
  
 
 
 
 
 



10. (UFMS-2008) - Em 2007, a Revolução Russa completa 90 anos. Considerado um dos acontecimentos mais 
importantes do século XX, o tema continua a ser alvo de discussões e de polarização de opiniões. Sobre a 
Revolução Russa e alguns de seus desdobramentos no decorrer do século XX, assinale a alternativa correta. 
 
 
A) Um dos fatores que conduziram a Rússia à revolução, em 1917, foi a vitória na guerra russo-japonesa, em 
1905, que ampliou o apoio popular ao Czar e permitiu o encerramento das manifestações revolucionárias com uma 
violenta repressão aos mencheviques, conhecida como “Primavera Sangrenta”. 
B) As mudanças ensejadas, a partir de 1985, pelo programa de reformas baseado na glasnost (transparência) e na 
perestroika (reestruturação), contribuíram para a desagregação da União Soviética, possibilitando o ressurgimento 
de movimentos separatistas de caráter nacionalista como o da Chechênia. 
C) A implantação, por Josef Stálin, de uma política de planificação econômica e de coletivização de terras, 
denominada Planos Quinquenais, permitiu à União Sovietica obter êxito em vários setores da economia, fato que, 
ao final da década de 1980, impulsionou a globalização do modelo socialista soviético. 
D) O desencadeamento da Revolução Russa esteve estreitamente ligado à recuperação da economia apòs a 
participação do país na Primeira Guerra Mundial, o que permitiu ao Czar anular as críticas da oposição bolchevique 
e os movimentos armados contrários ao regime. 
E) Em 1985, ao chegar ao posto de Secretário-Geral do PCUS, Boris Yeltsin iniciou um abrangente processo de 
reformas, fundamentado na glasnost e na perestroika, que permitiu a abertura da União Soviética aos princípios 
políticos da democracia liberal e ao capitalismo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


