
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

RREEVVIISSÃÃOO  IIFFPPEE  ||  HHIISSTTÓÓRRIIAA  EE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

 
1. A Revolução Cubana é um dos episódios mais marcantes do século XX: aconteceu em um país 

pequeno, vivendo sob a ditadura de Fulgêncio Batista e sob influência imperialista dos EUA, então 
uma superpotência. O êxito das ações dos guerrilheiros impactou a América Latina, uma região 
marcada pelo subdesenvolvimento e pela pobreza de grandes contingentes populacionais. Sobre a 
Revolução Cubana e seus desdobramentos, assinale a afirmação CORRETA. 

a) O governo cubano, inicialmente, pode ser caracterizado como nacionalista e progressista, tornando-se 

socialista apenas à medida que os EUA agiram para desestabilizá-lo, o que o fez aproximar-se da União 

Soviética.  

b) A Revolução Cubana, apesar do sucesso inegável, não influenciou partidos e grupos políticos de esquerda 

do restante da América Latina que, em geral, mantiveram os objetivos de chegar ao socialismo pela via 

eleitoral.  

c) Cuba, como único país latino-americano de regime socialista, isolou-se politicamente do restante da 

América Latina, mantendo uma política voltada para os interesses de Moscou, importante aliado no 

contexto da Guerra Fria.  

d) A sociedade cubana, marcada por anos de dominação imperialista e pela ditadura, foi alvo fácil das 

ambições políticas de Fidel Castro que, com uma guerrilha bem estruturada, tomou o poder e instalou 

uma nova ditadura, sem que trouxesse avanços sociais.  

e) Desde o início da Revolução, Fidel Castro inspirou-se no socialismo soviético, tendo recebido de Moscou o 

suporte necessário para vencer os EUA e estabelecer o regime socialista tão logo tomasse o poder. 

 
TEXTO 11  
MARCHA DO SAL 
 

Quando a escolha de Gandhi de protestar pelo sal foi anunciada, jornais da Índia Colonial trataram 
o assunto com um tom cômico e até mesmo o vice-rei, lorde Irwin, escreveu: “No momento, a 
perspectiva de uma campanha de sal não me mantém acordado à noite”.  

Entretanto, o líder da marcha tinha uma visão diferente sobre o produto: entendia que o item, por 
ser de uso diário, poderia afetar todas as classes de cidadãos, e declarou que “ao lado do ar e da 
água, o sal talvez seja a maior necessidade da vida”. Ao observar a dimensão do ato, as autoridades 
perceberam o poder do alimento como o símbolo principal. 

 
2. De acordo com o TEXTO 11, a afirmação do vice-rei inglês, lorde Irwin, contrapõe-se à declaração 

do líder indiano Mahatma Gandhi. No momento em que suas reflexões foram elaboradas, a Marcha 
do Sal representava para Irwin e Gandhi, respectivamente, 

a) um conflito entre etnias indianas rivais e uma oposição à dominação inglesa.  

b) um acontecimento minúsculo e um combate aos efeitos da globalização na Índia.  

c) um movimento inexpressivo e uma luta contra o monopólio imperialista inglês.  

d) uma disputa de minorias religiosas e uma defesa pela descolonização indiana.  

e) uma contestação separatista tribal e um ataque ao neoliberalismo britânico. 

 
QUADRO 2 
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3. O QUADRO 2 faz referência ao “milagre econômico”, também chamado de “milagre brasileiro”, 

compreendendo a maior parte do governo de Emílio Garrastazu Médici. Com base nessas 
informações e nos dados do QUADRO 2, assinale a alternativa que contém, CORRETAMENTE, 
duas características desse período. 

a) A redução das importações e das exportações contribuiu para o chamado “milagre brasileiro” e a 

repressão foi uma prática constante no governo Médici.  

b) A inflação alta foi uma constante no “milagre brasileiro”, enquanto o governo Médici ficou conhecido pela 

abertura política.  

c) O crescimento do Produto Interno Bruto é uma característica do “milagre econômico” e a Lei da Anistia, 

uma das realizações do governo Médici.  

d) O “milagre econômico” garantiu uma balança comercial favorável e, durante o governo Médici, houve a 

ampliação de direitos civis.  

e) O “milagre brasileiro” caracterizou-se pelo aumento da dívida externa e o governo Médici foi marcado 

pelo autoritarismo. 

 

MATEMÁTICA 

 

1. O professor Wagner desafiou sua turma de Matemática a determinar a área 𝐴(𝑑) do 
retângulo que representa sua sala de aula de acordo com a medida 𝑑 da diagonal. 
Sabendo que o perímetro da sala tem 36m, qual dos polinômios abaixo representa a 
resposta CORRETA ao desafio do professor Wagner? 

a)  𝐴(𝑑) = 1296 − 𝑑2 

b)  𝐴(𝑑) = 324 − 𝑑
2

 

c)  𝐴(𝑑) = 324 − 𝑑2 

d)  𝐴(𝑑) = 162 − 𝑑
2

 

e)  𝐴(𝑑) = 648 − 𝑑
2

 
 

2. Um triângulo ABC do tipo isósceles possui semiperímetro igual a 8cm e seus lados 
congruentes medem 6cm. Através dos dados apresentados, determine o valor da área do 
triângulo indicado. 

 

 
 
a) 16√2 
b)  24 
c) 4√6 
d)  40√2 
e) 8√2 
 

3. Estudando 3 horas por dia durante 16 dias, Iago realizou 400 exercícios. Quanto tempo 
seria necessário para que ele realizasse 500 exercícios estudando 4 horas por dia? 

a) 18 dias. 
b) 16 dias. 
c) 20 dias. 
d) 12 dias. 
e) 15 dias. 
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4. A imagem abaixo é o esboço do símbolo do super-herói Menino-Vespa. Qual a área da 
região sombreada se a malha quadriculada é formada por quadrados com 1cm de lado? 

 

 

a) 22cm2 

b) 28cm2 

c) 36cm2 

d) 18cm2 

e) 14cm2 
 

5. Artur não se recorda qual foi sua primeira nota em Matemática, mas sabe que sua 
segunda nota foi 9,0 e tem peso 3; sua terceira nota foi 6,0 e tem peso 5; e, ainda, que sua 
média final foi 7,5. Calcule quanto foi a primeira nota de Artur, sabendo que ela teve peso 
2. 

a) 9,0 
b) 9,5 
c) 8,5 
d) 8,0 
e) 7,5 
 

 


