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TESTE GEOGRÁFICO!

Bom dia pessoal, hoje vamos realizar um teste geográfico! Separei algumas perguntas

sobre o tema Oriente Médio. 

Perguntas: 

Questão 1- A questão religiosa é um dos fatores que fundaram as zonas de instabilidade 
no Oriente Médio. A cidade de Jerusalém é considerada sagrada para três diferentes reli-
giões, que são:

a) budismo, islamismo e cristianismo.

b) islamismo, judaísmo e cristianismo.

c) catolicismo, protestantismo e hinduísmo.

d) hinduísmo, budismo e judaísmo.

e) judaísmo, islamismo e hinduísmo.

Questão 2- A partilha da Palestina está completando 60 anos. Tendo em vista a partilha e
seus impactos, a base para a criação do Estado de Israel foi assentada:

a) na existência de um Estado judaico sob aprovação dos países árabes.

b) na legitimação pela força comprovada pela sequência de conflitos e guerras.

c) na possibilidade da existência de uma maioria judaica num território.

d) na ideologia sionista, que defendia a entrada dos judeus na Palestina sob domínio in-
glês.



Questão 3- No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos cen-
tralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos; desses, 56% têm 
acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da eco-
nomia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados
de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em 
protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia 
e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, der-
rubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais — como 
o Facebook e o Twitter — ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas 
do Golfo Pérsico.

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. IstoÉ Internacional. 2 mar.
2011 (adaptado).

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu
aos jovens árabes:

a) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes.

b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.

c) manter o distanciamento necessário à sua segurança.

d) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.

e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população.

Questão 4- Sabemos que a Primavera Árabe aconteceu em alguns países, escolha 3 re-

voluções e coloque as características dessas revoluções. 

REVOLUÇÃO. CARACTERÍSTICAS.


