
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Geografia Frente 1 

Professor (a): Ricardo Conrado Lopes 

 

Conteúdo: 

 

Focos de tensão: Oriente Médio I. 

Focos de tensão: Oriente Médio II 

Referência para estudo: 

 

Apostila Bernoulli nº. 4 – Frente C Módulos 07 e 08. 

Todos os exercícios desses módulos. 

Sites recomendados: 

 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/oriente-medio-escassez-agua.htm 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/oriente-medio-entenda-o-conflito-
arabe-israelense.htm 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/07/1662397-oriente-medio-tem-cinco-
guerras-civis-em-andamento.shtml 
http://educacao.globo.com/telecurso/noticia/2015/01/oriente-medio-entenda-o-
conflito-arabe-israelense.html 

Atividade avaliativa:  

 
 

Questão 1 – (Enem) Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua 

página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de “territórios 

palestinos”, a empresa escreve agora “Palestina” logo abaixo do logotipo. 
Bercito, D. Google muda tratamento de territórios palestinos. Folha de S. Paulo, 4 maio 2013 (adaptado). 

 

O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o 

a) surgimento de um país binacional. 

b) fortalecimento de movimentos antissemitas. 

c) esvaziamento de assentamentos judaicos. 

d) reconhecimento de uma autoridade jurídica. 

e) estabelecimento de fronteiras nacionais. 

 

Questão 2 – (PUC – RIO) 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 Soviética, 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. 

 

Questão 3 – (UNESP) O petróleo não é uma matéria-prima renovável e precisou de milhões de anos para sua 

criação. A maioria dos poços encontra-se no Oriente Médio, na antiga União Soviética e nos EUA. Sua importância 
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aumentou desde meados do século XIX, quando era usado na indústria e hoje é um dos grandes fatores de conflitos 

no Oriente Médio. Aponte as três primeiras grandes crises do petróleo nos últimos anos. 

a) A primeira foi em 1973, quando os EUA tentaram invadir Israel para dominar os poços petrolíferos desse país; a 

segunda foi em 1979, quando foi criado o Estado da Palestina e eclodiu o conflito com a Arábia Saudita; a terceira foi 

em 1991, quando começou a guerra do Iraque. 

b) A primeira foi em 1973, quando houve uma crise de produção no Oriente Médio, levando ao aumento do preço dos 

barris de petróleo no mundo todo; a segunda foi em 1979, quando o Kuwait se recusou a vender petróleo para os 

EUA; a terceira foi em 1991, quando começou a guerra dos EUA contra o Afeganistão. 

c) A primeira foi em 1973, devido ao conflito árabe-israelense; a segunda em 1979, quando os árabes diminuíram a 

produção de barris; a terceira em 1991, que acabou gerando a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait. 

d) A primeira foi em 1973, quando o Iraque invadiu a Palestina; a segunda foi em 1979, período de baixa produção de 

petróleo no Oriente Médio; a terceira foi em 1991, devido à Guerra do Golfo. 

e) A primeira foi em 1973, quando vários países do mundo exigiram a fundação da OPEP para controlar os preços 

dos barris de petróleo; a segunda foi em 1979, quando se deu o conflito árabe-israelense; a terceira foi em 1991, 

quando teve início a guerra da Palestina. 

 

Questão 4 – (UFG) Leia o texto a seguir. 

“O que domina o mundo hoje é o confronto entre grupos islâmicos prontos a tudo, inclusive ao suicídio, e o império 

americano, que possui as armas mais poderosas, mas não consegue controlar totalmente o Afeganistão, o Iraque e 

os outros países do Oriente Médio.” 
TOURAINE, Alain. Um novo paradigma para compreender o mundo hoje. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. p. 76. 

 

Considerando o confronto entre os grupos mencionados no texto, apresente e explique uma das razões do interesse 

estadunidense no Oriente Médio. 

 

Questão 5 – (UFES) A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos de países árabes, 

conhecida como Primavera Árabe, tem provocado a queda de alguns governos ditatoriais. 

Explique como as redes sociais (Facebook, Twitter) e os meios de comunicação têm contribuído para o 

desenvolvimento dos conflitos em países árabes de governos ditatoriais. 

 

Questão 6 – (UNICAMP) Leia atentamente o texto a seguir e analise o mapa apresentado. Desde meados dos anos 

60, o Oriente Médio tem sido palco de inúmeras guerras e dezenas de atentados, resultantes das lutas pela 

delimitação de territórios israelenses e palestinos. As recentes reuniões de cúpula em Camp David (EUA) têm gerado 

alguns avanços nas negociações entre esses povos. 

 
Com base no mapa, responda como está distribuído o espaço religioso na área urbana de Jerusalém. 
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