
 

1 – Localize no mapa abaixo as seguintes regiões: (1,5) 

a) China    f) Irã    k) Mar Cáspio 

b) Mar Negro   g) Arábia Saudita  l) Mar Mediterrâneo 

c) Iraque   h) Cordilheira do Himalaia m) Turquia 

d) Golfo Pérsico  i) Índia    n) Egito 

e) Israel   j) Somália   o) Mar Vermelho 

 

 
 

2 - Quais os principais tipos de vegetação encontrados na URSS e na região do Oriente Médio? (1,0) 

 

3 - Quais são os 5 pilares do Islamismo? Por que o alcorão é considerado não apenas o livro sagrado do islã, 

mas também uma espécie de “constituição” para os países? (1,0) 

 

4 – Defina os conceitos de continentalidade e maritimidade. Relacione estes conceitos com os climas das 

regiões do Oriente Médio e da antiga URSS. (1,0) 

 

5 - O petróleo é atualmente, o grande patrimônio do Oriente Médio. Cerca de metade das reservas mundiais do 

produto localiza-se no Oriente Médio, sobretudo nos seguintes países: Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, 

Emirados Árabes Unidos, Irã, Omã e Qatar. Após a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França, que 
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tutelavam a região, abriram concessões às grandes empresas internacionais, que passaram também a explorá-lo 

em ritmo industrial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países produtores de petróleo começaram a se 

conscientizar da importância da riqueza que possuíam e que estava sendo explorada por empresas 

internacionais. Com base no texto anterior, explique porque está região é tão rica em petróleo e qual a 

organização criada para orientar os países produtores quanto ao preço forma de produção do petróleo. (1,0) 

 

6 – “Desde que foram forçados pelos romanos a deixar a Palestina, a partir do ano 70 d.C., os judeus se 

dispersaram pela Europa, África e Rússia. Em muitos locais onde se estabeleceram, eles foram alvo de 

preconceitos e maus tratos e reagiram de diferentes maneiras a esse anti-semitismo. Parte deles procurou adotar 

os costumes, as roupas e a língua do lugar em que se encontravam. Outros tentaram ser aceitos como judeus 

que eram, com direito iguais aos dos outros cidadãos do país que os acolhera.” 

O trecho acima é parte narra uma parte importante da história de um povo que daria origem a um dos mais 

importantes países da atualidade. Que país é este? Quando foi criado e por quê? (1,5) 

 

7 - Como é o relevo da região do Oriente Médio? (1,0) 


