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 Exercícios África do Norte e Primavera 
Árabe 
 
1. Sobre a crise da Síria, iniciada em marco de 2011, e suas repercussões, assinale a alternativa 
correta: 

a) O Brasil não integra o Conselho de Segurança da ONU e, portanto, não assinou a 
resolução citada na reportagem. 

b) Assim como ocorreu no Egito, as manifestações na Síria contam com o apoio de parcela 
importante das forças armadas. 

c) As manifestações pró-democracia contam com o apoio do partido nacionalista Baath, único 
movimento oposicionista legalizado na Síria. 

d) As manifestações visam por um fim ao regime da família Assad, no poder desde 1971. 
e) A Liga Árabe classifica as manifestações da Síria como atos de vandalismo e condena 

qualquer forma de ingerência internacional na crise enfrentada pelo país. 
 
 
2. “No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores 
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 economia, 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, derrubando 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. 

 
3. “Em julho de 2011, a série de revoltas contra regimes do mundo árabe, conhecida como 
Primavera Árabe, completou seis meses. Os ativistas utilizaram os dispositivos 
tecnoinformacionais para questionar os regimes autoritários e centralizadores que ocorrem em 
diversos países do Oriente Médio.”  
 
Os levantes contra os governos da situação reivindicaram políticas liberais. Sobre esta crise, é 
correto afirmar que: 

a) O novo cenário político, que se forma após a crise árabe, será construído sobre os 
pressupostos ideológicos do alcorão. 
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b) A interferência da União Europeia e dos Estados Unidos para conter a crise árabe atingiu 

os países que iniciavam o comércio de petróleo. 
c) O uso das mídias interativas extrapolou o espaço físico geográfico da revolução e se 

tornou uma estratégia política para sensibilizar a comunidade internacional. 
d) A grande preocupação mundial dos países do G8, a respeito da Primavera Árabe, é a 

revolta dos migrantes muçulmanos que residem em países europeus. 
e) O movimento despertou uma onda de atentados terroristas de origem islâmica nos Estados 

Unidos. 
 

4. “O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira [3 de agosto] uma resolução 
condenando o presidente Bashar al-Assad pela violenta repressão às manifestações pró-
democracia no país.” 

http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprova-
resolução-contra-síria.jhtm 

 
Sobre a crise da Síria, iniciada em marco de 2011, e suas repercussões, assinale a alternativa 
correta: 

a) O Brasil não integra o Conselho de Segurança da ONU e, portanto, não assinou a 
resolução citada na reportagem. 

b) Assim como ocorreu no Egito, as manifestações na Síria contam com o apoio de parcela 
importante das forças armadas. 

c) As manifestações pró-democracia contam com o apoio do partido nacionalista Baath, único 
movimento oposicionista legalizado na Síria. 

d) As manifestações visam por um fim ao regime da família Assad, no poder desde 1971. 
e) A Liga Árabe classifica as manifestações da Síria como atos de vandalismo e condena 

qualquer forma de ingerência internacional na crise enfrentada pelo país. 
 
 
5. “A vitória de Morsi pôs à prova a articulação da Irmandade Muçulmana, grupo organizado que 
passou a maior parte de sua existência na clandestinidade, banida tanto por Nasser quanto por 
Mubarak. A estratégia para participar da vida política egípcia era infiltrar seus membros em 
pequenos partidos nas eleições locais. Assim, aos poucos conseguiu compor a maioria no 
Parlamento seguida dos salafistas, linha reformista baseada na ortodoxia restrita do Islã e 
segunda força política do país atualmente.” 
Quando caiu Mubarak, em 2011, o grupo era a agremiação mais organizada e preparada para as 

eleições com a fundação do PLJ. (Fonte: Futuro Incerto. Carta na Escola, agosto de 2013). 
 
Sobre o contexto geopolítico do país mencionado no texto é correto afirmar: 

a) A junta militar que assumiu o poder após a derrubada de Mohamad Mursi é ligada à 
Irmandade Muçulmana. 

b) O país é membro da OPEP e a séria crise política que o afeta é fator de preocupação às 
potências ocidentais que apoiam o regime do presidente eleito recentemente. 

c) O Canal de Suez é pedra angular nessa questão e sua internacionalização levado a cabo 
por Mubarak foi o principal motivo de sua derrubada pelos egípcios inconformados. 

d) O presidente Mohamad Mursi, ligado à Irmandade Muçulmana, foi o primeiro presidente 
democraticamente eleito do Egito, mas não concluiu seu mandato. 
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e) A Irmandade Muçulmana chegou ao poder através de Mohamad Mursi, mas não conseguiu 

compor a maioria no Parlamento que encaminhou o impeachment do presidente. 
 

6. “Nova York, 25 Set (Reuters) - O presidente do Egito, Mohamed Mursi, disse [...] que a 
liberdade de expressão precisa ser exercida com responsabilidade, pois pode colocar em risco a 
paz e a estabilidade. O filme semiamador, produzido nos EUA e difundido pela internet, provocou 
reações em vários países islâmicos, [...]. Na Líbia, um protesto no consulado dos EUA em 
Benghazi terminou com a morte do embaixador norte-americano no país e de outros três 
funcionários diplomáticos.”  

Reuters Brasil, 25 de setembro de 2012.  Liberdade de expressão acarreta 
responsabilidade.  Edith Honan e Leah Schnurr. 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE88O0AU20120925  
 
A geopolítica global parece tornar o Oriente Médio ainda mais complexo e conflituoso. Depois da 
“primavera árabe” uma nova onda de violentos protestos assola a região. Sobre estes conflitos, 
analise as afirmações a seguir. 
 
I – Na maioria dos países islâmicos há uma profunda ligação entre Estado e religião. Este é um 
dos fatores que pode ser apontado como agravante desses conflitos.  
II – O filme recentemente produzido nos EUA, em que é destacada a figura do Profeta Maomé, 
também foi utilizado de forma oportunista por grupos radicais armados para justificar os protestos 
violentos ao redor do mundo.  
III – A globalização e principalmente a internet contribuíram para espalhar rapidamente as 
imagens do filme "A Inocência dos Muçulmanos" e acentuar os protestos no mundo islâmico.  
 
Está correto o que se afirma em  

a) I e II apenas.  
b) I e III apenas.   
c) II e III apenas.  
d) I, II e III.  
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