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Quem está dobrando o seu paraquedas? 
 

Charles Plumb foi piloto de caça da marinha norte-americana durante a guerra no 
Vietnã. Depois de 75 missões de combate, seu avião foi atingido por um míssil “terra-ar”, forçando 
Plumb a ejetar-se, indo parar direto nas mãos dos inimigos. 

Capturado, passou seis anos numa prisão vietnamita, provação a que conseguiu 
sobreviver e sobre a qual agora dá palestras, dividindo com o público as lições aprendidas naquela 
experiência.  

Um dia, sentado em um restaurante com sua esposa, foi abordado por um senhor de 
uma mesa próxima: 

— Você é o Plumb, que era piloto de caça no porta-aviões Kitty Hawk, na Guerra do 
Vietnã. O seu avião foi abatido! 

— Como sabe disso? — interpelou-o Plumb. 
— Era eu quem dobrava o seu paraquedas — respondeu o homem. 
Plumb engoliu em seco, surpreso e ao mesmo tempo grato. 
O homem, apertando a mão do piloto, comentou: 
— Acho que funcionou! 
Plumb lhe assegurou que sim e que, se não fosse pelo seu trabalho, ele não estaria ali 

naquele momento. 
O ex-piloto passou aquela noite em claro, pensando naquele homem. “Eu não 

conseguia parar de imaginar qual seria a sua aparência de farda: boné branco, golas alongadas nas 
costas e calças boca de sino. Quantas vezes será que o vi e não o cumprimentei nem disse nada?            
Afinal, eu era um piloto de caça, e ele apenas um marujo”. 

Plumb pensou nas muitas horas em que o marinheiro deve ter passado enfurnado no 
navio, diante de uma mesa comprida de madeira, arrumando cuidadosamente as linhas de 
suspensão e dobrando o velame, tarefa da qual dependia a sina de alguém que ele nem conhecia. 

Agora, quando conta esta história em suas palestras, Plumb pergunta à plateia: “Quem 
está dobrando o seu paraquedas?”, lembrando que, nas tarefas diárias, todos dependemos da 
contribuição dos outros. 

Menciona também que, quando seu avião foi atingido e caiu em território inimigo, 
precisou de vários tipos de paraquedas — o físico, o mental, o emocional e o espiritual — os quais 
usou até ser salvo. 

Às vezes, enfrentando os desafios diários da vida, deixamos passar o que é 
verdadeiramente importante. Talvez deixemos de cumprimentar uma pessoa ou agradecer a alguém, 
parabenizar uma pessoa por uma conquista especial, fazer um elogio ou simplesmente um agrado 
espontâneo. 

Durante esta semana, este mês ou este ano, tente dar reconhecimento a quem dobra o 
seu paraquedas. 

 
Adaptado de http://www.contato.org/article.php?id=504&product_id=607 (acesso em 24/11/2015). 

 

 

01.  O título desse texto faz referência a: 
 

a) um drama vivido por um guerrilheiro. 
b) uma experiência extracorpórea de um aviador. 
c) um episódio de uma série de televisão americana. 
d) uma situação ocorrida a uma determinada pessoa. 
 
02.  Quanto ao conteúdo desse texto, é incorreto afirmar que: 
 

a) o reencontro com o marujo modificou o modo de o piloto avaliar as relações humanas. 
b) há somente um episódio narrado, ou seja, o encontro do piloto com o marujo. 
c) existem mais de dois episódios sendo narrados. 
d) o piloto sentia-se superior ao marujo. 
 
03.  Com base no trecho “Era eu quem dobrava o seu paraquedas” (l. 12), que afirmativa é verdadeira? 
 

a) O marujo se sentiu responsável pelo fato de o piloto ainda estar vivo. 
b) O piloto nunca reconheceu o mérito do marujo que dobrava o seu paraquedas. 
c) O marujo se considerou negligente por não ter evitado que o piloto fosse capturado. 
d) O piloto, a princípio, jamais pensou que sua vida dependesse de um elemento subalterno. 
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04.  Levando-se em consideração o teor do décimo quarto parágrafo, compreendido entre a l. 28 e a l. 30, para qual “tipo de 
paraquedas” o marujo contribuiu positivamente? 
 
a) O emocional. 
b) O espiritual. 
c) O mental. 
d) O físico. 
 
05.  Esse texto é uma apologia (“discurso ou texto em que se defende, justifica ou elogia (esp. alguma doutrina, ação, obra etc.”) – 
Houaiss, 2009): 
 
a) à responsabilidade. 
b) ao patriotismo. 
c) à gratidão. 
d) ao dever. 
 
06.  No título “Quem está dobrando o seu paraquedas?”, existem: 
 
a) 27 fonemas. 
b) 24 fonemas. 
c) 22 fonemas. 
d) 20 fonemas. 
 
07.  No terceiro parágrafo (l. 07 e 08), contam-se quantas palavras proparoxítonas? 
 
a) Nenhuma. 
b) Apenas uma. 
c) Há duas palavras. 
d) Existem três palavras. 
 
08.  Em “na Guerra do Vietnã” (l. 09 e 10), a palavra guerra foi grafada com inicial maiúscula, porque esse grupo nominal destacado 
constitui: 
 
a) uma disciplina do ensino médio. 
b) o título de uma obra literária. 
c) a divisa de um país. 
d) um fato histórico. 
 
09.  Quanto aos substantivos constantes do segundo parágrafo (l. 04, 05 e 06), qual é afirmação correta? 
 
a) Todos os substantivos são primitivos. 
b) Computam-se seis substantivos. 
c) Não há substantivos primitivos. 
d) Existem cinco substantivos. 
 
10.  Com relação ao emprego do artigo definido, no excerto “O seu avião foi abatido!” (l. 10), há correção ao se afirmar que: 
 
a) o uso desse artigo implica um nível informal. 
b) esse artigo foi empregado de forma errada. 
c) o emprego desse artigo é facultativo. 
d) é obrigatório o uso desse artigo. 
 
11.  A palavra “seis” (l. 04) é um numeral: 
 
a) ordinal. 
b) cardinal. 
c) fracionário. 
d) multiplicativo. 
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12.  No último parágrafo, em relação aos pronomes, não se pode afirmar que: 
 
a) há pronomes do caso reto. 
b) consta um pronome possessivo. 
c) inexiste pronome adjetivo indefinido. 
d) se têm mais pronomes demonstrativos. 
 
13.  Caso se coloque esta frase “seu avião foi atingido por um míssil ‘terra-ar’” (l. 02) na voz ativa, tem-se a seguinte oração: 
 
a) um míssil “terra-ar” tinha atingido seu avião. 
b) um míssil “terra-ar” atingira seu avião. 
c) um míssil “terra-ar” atingiu seu avião. 
d) um míssil “terra-ar” atinge seu avião. 
 
14.  O advérbio “cuidadosamente” (l. 23) expressa a circunstância de: 
 
a) lugar. 
b) modo. 
c) causa. 
d) tempo. 
 
15.  Considere o fragmento seguinte: “Charles Plumb foi piloto de caça da marinha norte-americana durante a guerra no Vietnã” (l. 
01 e 02). Quanto ao emprego das preposições presentes nesse fragmento e ao sentido que elas expressam, assinale a asserção 
falsa. 
 
a) A preposição “em” contraída na forma “no” denota a ideia de lugar. 
b) Em “de caça”, a preposição apresenta a ideia de finalidade. 
c) A preposição “durante” expressa o sentido de lugar. 
d) Tem-se a ideia de pertença na contração “da”. 
 
16.  Analise a função sintática dos termos retirados do texto. Marque a opção em que o termo foi classificado erroneamente. 
 
a) O termo “diante de uma mesa comprida de madeira” (l. 23) exerce a função de complemento nominal. 
b) Com relação ao termo “da contribuição dos outros” (l. 26 e 27), trata-se de um objeto indireto. 
c) Quanto ao termo “piloto de caça” (l. 09), este se classifica como predicativo do sujeito. 
d) O termo “por um senhor de uma mesa próxima” (l. 07 e 08) é agente da passiva. 
 
17.  A oração subordinada adverbial reduzida de particípio “sentado em um restaurante com sua esposa” (l. 07) exprime a 
circunstância de: 
 

a) comparação. 
b) finalidade. 
c) condição. 
d) tempo. 
 
18.  Em “todos dependemos da contribuição dos outros” (l. 26 e 27), observa-se uma concordância verbal marcada pela silepse, 
isto é, “Figura de linguagem em que as regras tradicionais da concordância sintática são contrariadas, usando-se em seu lugar a 
concordância de acordo com o sentido mais próximo” (http://www.aulete.com.br/silepse; acesso em 30/11/15). Tal concordância 
constitui uma silepse de: 
 

a) gênero e número. 
b) número. 
c) gênero. 
d) pessoa. 
 
19.  A palavra “sina” (l. 24) significa: 
 

a) apoio. 
b) destino. 
c) sobrevivência. 
d) bandeira militar. 
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20.  Os substantivos “guerra” (l. 01) e “combate” (l. 02) estabelecem entre si a relação de: 
 

a) antonímia. 
b) paronímia. 
c) sinonímia. 
d) homonímia. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21. Durante os séculos XVII e XVIII, ocorreu um relativo povoamento do interior brasileiro, com as bandeiras, a Mineração, a 
penetração no vale do rio Amazonas e a expansão da pecuária no vale do São Francisco e no sertão nordestino. Mas a maioria da 
população continuou próxima ao litoral, ocorrendo a formação de “ilhas” de povoamento no interior. Sobre o povoamento do Bras il 
nos séculos XVII e XVIII, é correto afirmar. 
 

a) O bandeirismo foi um movimento de penetração no interior, com origem principalmente no Rio de Janeiro. 
b) As bandeiras foram muito importantes para o povoamento do interior, já que preservavam as aldeias indígenas. 
c) O povoamento do sertão nordestino foi ralo, com baixa densidade demográfica. 
d) Com o esgotamento do ouro, houve um aumento das migrações em direção à região mineradora. 
 

22. Em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, D. Pedro proferiu o chamado Grito do Ipiranga, formalizando a 
Independência do Brasil. Em 1º de dezembro, com apenas 24 anos, o príncipe regente foi coroado Imperador, com o título de D. 
Pedro I.  O Brasil se tornava independente, mas mantinha a monarquia; além disso, o novo país teria no trono um rei português.  A 
respeito da consolidação da Independência, marque a alternativa correta. 
 

a) Em algumas províncias, as tropas portuguesas reagiram, obstáculo somente superado por meio da luta armada. 
b) Em Pernambuco, o 2 de julho é considerado uma data tão significativa quanto o 7 de setembro para marcar a Independência do 

Brasil. 
c) Um papel importante na Guerra de Independência foi desempenhado por militares estrangeiros, como o norte-americano Lorde 

Cochrane. 
d) Portugal demorou bastante para reconhecer nossa Independência, o que só se deu quase um século depois dela.  
 

23. A escravidão negra foi o sustentáculo da maior parte das atividades econômicas exercidas no Brasil durante o Período Colonial, e 
continuou a sê-lo mesmo após a Independência. 
Os interesses econômicos das elites brasileiras falaram mais alto que seus ideais de liberdade. Acerca do fim da escravidão no Brasil, 
assinale a alternativa certa. 
 

a) O Bill Aberdeen foi uma lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos que autorizava a marinha daquele país a apreender 
navios negreiros, sendo os envolvidos julgados por tribunais norte-americanos. 

b) O fim do tráfico negreiro se deu de fato a partir de 1831, com uma lei que estabelecia severas penas aos traficantes e declarava 
livres os africanos que entrassem no Brasil. 

c) Com o fim do tráfico negreiro, a opção utilizada pelos fazendeiros do Sudeste foi a de comprar escravos no Nordeste. 
d) O aumento da dependência do Nordeste em relação à mão de obra escrava, no fim do século XIX, explica o fato de o Ceará ter 

sido a primeira província brasileira a abolir a escravidão. 
 

24. Para compreendermos o significado da chamada Revolução de 30, é importante conhecermos esta frase, pronunciada por um 
de seus líderes, o então governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada: “Façamos a revolução antes que o povo a faça”. 
De qualquer modo, o movimento passou a ser usado para marcar o fim da Primeira República. Sobre o cenário político e econômico 
pouco antes da Revolução de 30, marque a opção correta. 
 

a) O desentendimento entre a elite paulista e a mineira começou quando o Presidente Washington Luís passou a insistir na 
candidatura de um mineiro à sua sucessão. 

b) Getúlio Vargas, candidato a Presidente da República, causou grande polêmica ao afirmar que a questão social no Brasil era um 
“caso de polícia”. 

c) O programa da Aliança Liberal, como era conhecida a chapa de oposição, representava os interesses dos cafeicultores paulistas. 
d) Com a quebra da bolsa de valores de Nova York, o preço do café no mercado internacional caiu bruscamente, levando muitos 

cafeicultores à ruína. 
 

25. O Estado Novo teve início em 1937, com um golpe de estado desferido por Getúlio Vargas, que desta forma permaneceu na 
Presidência da República, mas daí em diante governando ditatorialmente. Uma nova Constituição, elaborada pelo jurista Francisco 
Campos, concedia plenos poderes ao Presidente. Acerca da política econômica e trabalhista de Getúlio Vargas durante o Estado 
Novo, assinale o quesito correto. 
 

a) Quando foi criado, durante o Estado Novo, o salário mínimo era uma quantia irrisória, mas foi-se valorizando com o passar do 
tempo. 

b) Ainda durante o Estado Novo, o governo sistematizou e ampliou a legislação trabalhista, criando a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
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c) O principal objetivo da política econômica de Getúlio Vargas era o estabelecimento de uma indústria de bens de consumo 
duráveis no Brasil. 

d) A implantação da usina siderúrgica de Volta Redonda foi financiada por capitais estrangeiros, sobretudo chineses. 
 

26.  A política econômica de Juscelino Kubitschek foi definida no Plano de Metas. Ele abrangia 31 objetivos, distribuídos em seis 
grandes grupos: energia, transportes, alimentação, indústria de base, educação e construção de Brasília, chamada de metassíntese. 
Com esse plano econômico, o governo pretendia fazer o Brasil crescer “50 anos em 5”. A respeito do Plano de Metas, assinale a 
sentença verdadeira. 
 

a) Juscelino deu continuidade à política estritamente nacionalista de Getúlio Vargas. 
b) Durante os anos JK, grandes empresas fabricantes de automóveis, como a Ford, a Volkswagen e a General Motors, instalaram-se 

no ABC paulista. 
c) Em conformidade com o objetivo de desenvolver os transportes, contido no Plano de Metas, o governo promoveu uma grande 

expansão das ferrovias. 
d) Para a construção da nova capital federal, foi utilizada mão de obra constituída principalmente por operários paulistas.  
  
27. O Golpe de 1964 foi precipitado pelo general Olímpio Mourão Filho, que, com apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães 
Pinto, deslocou as tropas sob seu comando em direção ao Rio de Janeiro. Vitorioso, o movimento marcou o fim de um modelo 
econômico – o nacionalismo – e do regime político a ele associado – o populismo. Sobre o Movimento Político-Militar de 1964, é 
correto afirmar. 
 

a) O principal objetivo dos grupos que articularam o Golpe de Estado de 1964 era fortalecer os sindicatos. 
b) A “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” foi o principal ato de apoio ao Presidente João Goulart. 
c) Jango reagiu ao golpe, mas foi morto no interior do Palácio do Planalto. 
d) Antes de ser deposto, João Goulart havia proposto as reformas agrária e urbana e a concessão do direito de voto aos analfabetos 

e aos quadros inferiores das Forças Armadas, dentre outras medidas. 
 
28. No final do anos 60, alguns grupos de esquerda, influenciados pelo exemplo da Revolução Cubana, passaram a defender a ideia 
de que só a luta armada poria fim à Ditadura Militar no Brasil. Também importante para fortalecer essa ideia foi a publicação do 
livro A Revolução na Revolução, do intelectual francês Régis Debray, que defendia a teoria do “foquismo”. Acerca da luta armada 
contra o Regime Militar e suas consequências, assinale a alternativa correta. 
 

a) Um dos atos mais comuns de guerrilha urbana eram as “expropriações”, ou seja, assaltos para reunir fundos. 
b) O capitão Carlos Lamarca foi o criador da chamada Ideologia de Segurança Nacional, adotada ao longo do Regime Militar. 
c) Com o estabelecimento da pena de morte para crimes de subversão, alguns guerrilheiros foram publicamente julgados e 

executados. 
d) A formação de um foco de guerrilha na região do rio Araguaia e sua posterior destruição foram na época amplamente noticiadas 

pela imprensa. 
 

29. O período do chamado Milagre Brasileiro estendeu-se de 1969 a 1973, combinando um extraordinário crescimento econômico 
com taxas relativamente baixas de inflação. O PIB cresceu em média 11,2% ao ano e a inflação média anual não passou de 18%. O 
Milagre foi idealizado pelo economista Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda do governo do Presidente Emílio Médici. A 
respeito do Milagre Econômico, marque a alternativa certa. 
 

a) A política de Delfim Netto aplicava a receita liberal, deixando apenas ao mercado a tarefa de promover o desenvolvimento. 
b) Essa política econômica tinha o objetivo de, como dizia o próprio Delfim, distribuir o “bolo” à medida que ele crescia. 
c) Com o Milagre Econômico, houve um “arrocho” do salário mínimo, mas, ao mesmo tempo, um aumento das oportunidades de 

emprego. 
d) Na época do Milagre, o Brasil se notabilizou internacionalmente por seu destacado potencial industrial e por seus excelentes 

indicadores sociais.     
 

30. Descendente de alemães, o Presidente Ernesto Geisel deu início à Abertura Política, chamada inicialmente de distensão. A 
Abertura foi formulada por Geisel e pelo general Golberi do Couto e Silva, chefe do gabinete civil da Presidência. Sobre a Abertura 
Política, assinale a proposição verdadeira. 
 
a) Geisel pertencia à chamada “linha-dura” das Forças Armadas. 
b) A Abertura foi definida por seus idealizadores como “rápida e segura”. 
c) A Igreja Católica manifestou-se unanimemente contra a Abertura Política. 
d) As mortes sob tortura do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho geraram descontentamento não só na 

sociedade civil, mas também no próprio Palácio do Planalto. 
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31. O Brasil é considerado um “país-continente”. De fato, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, superado 
apenas por Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Sobre o território brasileiro atual, é correto afirmar. 
 
a) O território brasileiro está localizado na porção centro-ocidental da América do Sul. 
b) Alguns estados brasileiros, como Amazonas, Pará, Minas Gerais e Bahia, possuem, cada um, extensão territorial maior que vários 

países europeus reunidos. 
c) No Brasil, as grandes regiões metropolitanas estão situadas próximas ao litoral, como é o caso de Belo Horizonte, Brasília e 

Manaus. 
d) A parte oriental do Brasil, principalmente a Amazônia, ainda permanece com baixa densidade demográfica. 
 
32. A expansão territorial brasileira se fez, em grande parte, à custa das terras indígenas. Mas também os negros e os brancos 
pobres tiveram o direito à terra bastante restringido. Acerca da ocupação da terra no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
a) Embora Brasil e Estados Unidos possuam algumas características em comum, a ocupação das “fronteiras”, ou zonas de expansão 

do povoamento, deu-se de modo diferente nos dois países. 
b) No Brasil, as “fronteiras” foram ocupadas principalmente por pequenas propriedades familiares. 
c) No Brasil, a Lei de Terras garantiu a propriedade de terras a qualquer pessoa livre, inclusive imigrantes recém-chegados que as 

ocupassem e as cultivassem. 
d) Desde o século XIX, as terras das comunidades quilombolas vêm sendo aos poucos legalizadas. 
 
33. As rodovias são muito mais caras, do ponto de vista econômico, e problemáticas, do ponto de vista ambiental (poluição 
atmosférica, congestionamentos nos centros urbanos etc), que as ferrovias e hidrovias. Tendo em vista isso, marque a alternativa 
certa sobre os meios de transporte no Brasil. 
 
a) A era de ouro das ferrovias no Brasil foi a segunda metade do século passado, coincidindo com o apogeu da cultura do café. 
b) O transporte ferroviário no Brasil é operado atualmente por uma estatal, a Rede Ferroviária Federal S.A.(RFFSA). 
c) O principal meio de transporte no Brasil é o rodoviário, responsável pela maior parte dos deslocamentos de cargas. 
d) O transporte hidroviário é pouco importante no Brasil, uma vez que nossas bacias hidrográficas não são navegáveis. 
 
34. É comum a confusão, sobretudo na mídia, entre urbanização e crescimento urbano, na realidade conceitos distintos. O 
crescimento urbano consiste na mera expansão das cidades, enquanto a urbanização só ocorre quando o crescimento urbano é 
maior que o rural, ou seja, quando há migrações campo-cidade. Acerca da urbanização no Brasil, assinale a proposição verdadeira. 
 
a) Quando a economia brasileira foi dominada por atividades primárias, como a cultura do açúcar e a mineração, a proporção da 

população urbana em relação à rural permaneceu mais ou menos estável. 
b) Com a industrialização, ocorreu uma redução do número de empregos nos setores secundário e terciário. 
c) No Brasil, a importação de tecnologia dos países desenvolvidos eliminou o problema do subemprego. 
d) São Paulo e Rio de Janeiro são considerados metrópoles nacionais, já que polarizam todo o território brasileiro, embora não 

exerçam influência sobre os demais países da América do Sul. 
 
35. Desde a década de 1960, alguns países do mundo subdesenvolvido, como a Índia e a China, vêm adotando uma série de medidas 
para reduzir os índices de natalidade, dentre as quais podemos citar: distribuição gratuita e em massa de pílulas anticoncepcionais e 
preservativos, especialmente para famílias de baixa renda; abortos em massa; ligadura de trompas ou retirada do útero; vasectomia 
etc. A respeito da política de controle de natalidade no Brasil, marque a sentença verdadeira. 
 
a) O Brasil é atualmente um dos campeões mundiais de crescimento demográfico. 
b) Ao nível internacional, os maiores críticos da política de controle de natalidade são o Vaticano e os países islâmicos. 
c) Provavelmente por causa da pressão de grupos religiosos, a política demográfica brasileira sempre foi declaradamente a favor 

do controle de natalidade. 
d) A Constituição de 88 instituiu o controle de natalidade imposto pelo Estado. 
 
36. Comparando o número de indígenas no território brasileiro à época do Descobrimento com o de hoje, observa-se enorme 
diminuição populacional. A ocupação da terra foi feita, sobretudo, à custa das sociedades indígenas que a habitavam. Sobre os 
índios brasileiros, é correto afirmar. 
 
a) As populações que habitavam o território brasileiro antes do Descobrimento chamavam a si próprias de “índios” ou “indígenas”. 
b) De modo geral, os índios brasileiros falam o idioma guarani. 
c) A maior parte da população indígena brasileira está localizada atualmente na Região Nordeste. 
d) Com o Estatuto do Índio, criado durante o Regime Militar, o governo se comprometeu a demarcar todas as terras indígenas. 
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37. O termo “solo” costuma ser empregado principalmente em dois sentidos. Em seu significado mais popular, designa o chão em 
que pisamos. É assim que falamos, por exemplo, em “uso do solo urbano” ou em “solo lunar”. Em um sentido mais restrito, ligado à 
agricultura, o termo “solo” refere-se à camada superficial de terra cultivável, dotada de vida microbiana. Acerca da agricultura e dos 
solos no Brasil, assinale o quesito correto. 
 
a) Durante muito tempo, o Brasil copiou o modelo de agricultura praticado na Europa, trazido pelos colonizadores portugueses. 
b) Nos países tropicais, como o Brasil, a aração, antiga técnica agrícola, tem um efeito benéfico sobre os solos, enriquecendo-os e 

evitando sua erosão. 
c) Em média, os solos tropicais são superiores aos da zona temperada. 
d) Não é possível transformar regiões de solo fraco em áreas de alta produtividade agrícola. 
 
38. “Existe um verdadeiro alarmismo sobre a água no mundo, com estudos geralmente mal elaborados ou que distorcem as 
estatísticas, que afirmam que ela em breve vai acabar e isso dará origem a inúmeras guerras. (...) Com base nesses dados, imagina-
se que a próxima guerra mundial será pela água e não mais pelo petróleo.” (JACOBI, Pedro. “Água no mundo – verdades e 
mentiras”, citado por VESENTINI, José William. Brasil. Sociedade e espaço. 32º ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 271). Com base nas 
informações acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) O Brasil é um dos países com maiores reservas de água doce. 
b) A quantidade de água na Terra vem diminuindo drasticamente nas últimas décadas. 
c) O maior aquífero brasileiro em área é o Sistema Guarani. 
d) Mesmo no semiárido do Nordeste, existem grandes reservatórios subterrâneos de água potável.   
 
39. Em 1959, uma revolução em Cuba pôs fim a ditadura de Fulgêncio Batista, apoiada pelos Estados Unidos. Dois anos depois, o 
líder do movimento, Fidel Castro, anunciou a adesão do país ao marxismo-leninismo e o seu consequente alinhamento à União 
Soviética. Em reação, os Estados Unidos decretaram, em 1962, um bloqueio econômico a Cuba, que foi expulsa da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). A respeito da situação política e econômica de Cuba atualmente, assinale a sentença verdadeira. 
 
a) Fidel Castro continua exercendo a Presidência de Cuba. 
b) Os Estados Unidos suspenderam o embargo econômico à ilha, que voltou a fazer parte da OEA. 
c) Continua proibida a venda de celulares e computadores residenciais em Cuba. 
d) O governo cubano está promovendo um amplo programa de reformas econômicas, que visa a reduzir a participação estatal na 

economia e estimular o crescimento do setor privado do país. 
 
40.  Um dos pilares da religião islâmica é a jihad, geralmente traduzida como Guerra Santa. No Alcorão, livro sagrado do Islamismo, 
ela é entendida como a luta do indivíduo contra seus próprios defeitos e os da comunidade. Nas últimas décadas, entretanto, 
surgiram grupos extremistas no Islão que pregam uma Guerra Santa contra a civilização ocidental, considerada por eles “o Grande 
Satã”. Dentre essas organizações, podemos citar a Al Qaeda e, mais recentemente, o Estado Islâmico. Sobre este último, marque a 
opção INCORRETA. 
 
a) O Estado Islâmico foi responsável pela morte por decapitação de jornalistas ocidentais que haviam sido feitos prisioneiros, com a 

divulgação ao vivo pela internet das imagens de suas execuções. 
b) Uma das maiores preocupações das autoridades é o aliciamento de jovens ocidentais pelo Estado Islâmico, feito por meio da 

internet. 
c) Um dos principais objetivos do Estado Islâmico é a criação de um Emirado, território governado por imãs, como são 

tradicionalmente conhecidas no Mundo Árabe as autoridades políticas. 
d) Em novembro de 2015, o Estado Islâmico cometeu uma série de atentados terroristas em Paris, capital da França, causando a 

morte de mais de cem pessoas. 
 


