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Com o advento do século XXI, novas ameaças
ganharam relevo no mosaico dos problemas que colocam em
risco a segurança dos povos, a estabilidade dos países e a 
concentração de esforços em favor da paz mundial. 

O terrorismo internacional, devido a seu poder de infiltração
em diferentes regiões e sua capacidade para gerar
instabilidade na comunidade internacional, constitui uma das 
principais ameaças da atualidade.

A expansão do terrorismo internacional na última
década está diretamente relacionada ao crescimento de sua
vertente islâmica, que, por sua vez, ampliou-se na esteira da 
disseminação de interpretações radicais do Islã, que se
opõem a qualquer tipo de intervenção no universo dos
valores muçulmanos e pregam o uso da violência — guerra 
santa (jihad) — como forma de defender, expandir e manter
a comunidade islâmica mundial.

Paulo de Tarso Resende Paniago. O desafio do terrorismo internacional. In: 
Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: ABIN, v.3,n.º4, set./2007,p.36. 

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

01. No texto, de tipologia predominantemente narrativa, o autor apresenta a forma de atuação dos 
terroristas no cenário internacional.

02. As vertentes islâmicas que interpretam o Islã de forma radical pregam o uso da violência — 
guerra santa (jihad).

03. A palavra “mosaico” (ℓ.2) está sendo empregada, no texto, em sentido conotativo (figurado).

04. As palavras “última”, “década” e “islâmica” recebem acento gráfico com base em regras 
gramaticais diferentes.

05. A partícula “se”, em “ampliou-se” (ℓ.11), indica que o sujeito da oração é indeterminado.

A análise dos assuntos relativos ao Oriente Médio pelos órgãos de inteligência faz parte do 
esforço  em  acompanhar  o  fenômeno  do  terrorismo  internacional,  dados  os  freqüentes 
enfrentamentos entre grupos radicais e a possibilidade de que simpatizantes dessas organizações 
extremistas  possam engajar-se  em ações radicais,  fora  da região,  como forma de retaliação, 
contra alvos de interesse de grupos rivais ao redor do mundo, inclusive, e de forma potencial, em 
território brasileiro.

Com relação a aspectos lingüísticos do texto acima, julgue os itens de 16 a 20.

06. A forma verbal “faz” (ℓ.2) está no singular porque concorda com “Oriente Médio” (ℓ.1).

07. Se a preposição “em” (ℓ.2) for substituída pela preposição para, prejudica-se a correção 
gramatical do período.



08. As vírgulas logo após “radicais” (ℓ.6) e “região” (ℓ.7) justificam-se por isolarem expressão de 
caráter adverbial intercalada em uma oração.

09. A substituição da forma verbal “possam” (ℓ.6) por podem mantém a correção gramatical e a 
coerência do texto.

10. A palavra “retaliação” (ℓ.7) está sendo empregada com o sentido de ampliação.
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