
PORTUGUÊS

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.º 4, 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.1) 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.8-9), indica que o sujeito da oração é indeterminado.

Na atualidade, em qualquer parte do mundo, podem desenvolver-se atividades de apoio logístico 
ou  de  recrutamento  ao  terrorismo.  Isso  se  deve  à  sua  própria  lógica  de  disseminação 
transnacional,  que  busca  continuamente  novas  áreas  de  atuação  e,  também,  às  vantagens 
específicas  que  cada  país  pode  oferecer  a  membros  de  organizações  extremistas,  como 
facilidades  de  obtenção  de  documentos  falsos  ou  de  acesso  a  seu  território,  além  de 
movimentação, refúgio e acesso a bens de natureza material e tecnológica.
A descentralização  das  organizações  extremistas  amplia  sua  capacidade  operacional  e  lhes 
permite  realizar  atentados  quando  as  circunstâncias  lhes  forem favoráveis  e  onde  menos  se 
espera, para potencializar o efeito surpresa e o sentimento de insegurança, objetivos próprios do 
ato terrorista. Desse modo, cidadãos e interesses de qualquer país, ainda que não sejam os alvos 
ideais,  em  termos  ideológico-religiosos,  podem  servir  de  “pontes”  para  que  organizações 
extremistas atinjam, embora indiretamente, seus principais oponentes. 
Idem, ibidem (com adaptações).

Com base nas idéias, estruturas lingüísticas e tipologia do texto acima, julgue os itens que se 
seguem.
06. A estrutura do trecho é característica de texto instrucional ou injuntivo.

07. Em “às vantagens” (l.4), o sinal indicativo de crase justifica-se pela regência de “deve” (l.2) e 
pela presença de artigo definido feminino plural.

08. O pronome “lhes”, em suas ocorrências, na linha 9, refere-se a “organizações extremistas” 
(l.9).

09. De acordo com o texto, países que oferecem facilidades para a obtenção de documentos 
falsos e de acesso ao seu território ajudam a evitar a ação dos terroristas.



10.  Conclui-se da leitura do texto que cidadãos de países que não se opõem diretamente às 
organizações extremistas são alvos diretos das ações terroristas.
GABARITO

Gabarito
01. E 
Comentário: a tipologia predominante no texto é a dissertação argumentativa, e não a narração, 
uma vez que não há nenhum dos elementos que compõem uma narrativa como personagem, 
narrador, enredo, tempo e espaço.

02. C 
Comentário:  a resposta pode ser comprovada explicitamente no final do segundo parágrafo do 
texto “...e pregam a violência – guerra santa (jihad) como forma de defender, expandir e manter a 
comunidade islâmica mundial.

03. C 
Comentário:  o termo “mosaico” está empregado conotativamente no sentido de “conglomerados 
dos problemas que colocam em risco... O valor denotativo de mosaico é relativo a Moisés.

04. E 
Comentário:  as  três  palavras  em  questão  são  acentuadas  com  base  na  mesma  regra  de 
acentuação por serem proparoxítonas e todas devem receber acento na antepenúltima sílaba.

05. E 
Comentário: a partícula “se” é um pronome apassivador e tem como sujeito o pronome relativo 
“que” anafórico de vertente islâmica.

06. E 
Comentário:  a estrutura do trecho é informativa, pois a linguagem está centrada na informação. 
O texto instrucional é relativo à instrução, ao ensino, à didática, e o texto injuntivo é aquele que 
exprime ordem, imperativo.

07. C 
Comentário:  há nesse caso a fusão da preposição “a” pedida pelo verbo “dever” com o artigo 
definido “a”.

08. C 
Comentário:  “lhes” é um pronome oblíquo “que” faz referência “organizações extremistas”,  e 
além disso exerce a função sintática de objeto indireto

09. E 
Comentário:  é  exatamente  o  contrário  o  que  acontece.  Essa  facilidade  de  obtenção  de 
documentos facilita a ação dos terroristas.

10. E 
Comentário: o texto não trata de relação de permissibilidade dos países diante dos terroristas e 
sim  da  valorização  das  ações  quanto  às  vantagens  e  resultados  que  os  seus  atos  possam 
alcançar.


