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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
O perigo guardado na despensa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Estocar não é uma rotina apenas
empresarial. Todos fazemos isso. Alguns
têm estoque de alimentos na despensa ou
de produtos de limpeza na lavanderia.
Outros guardam livros, filmes e roupas.
Estoques, porém, não são saudáveis para
suas finanças. Não é difícil entender que eles
são a razão de boa parte dos problemas
financeiros das famílias brasileiras.
Quando um lojista se vê diante da
necessidade de caixa para pagar suas contas,
ele pode pedir emprestado. Ou, se tiver
estoques, pode fazer uma liquidação. Cabe a
ele avaliar se é mais vantajoso pagar juros ao
tomar empréstimos ou conceder descontos
para fazer caixa rapidamente e liberar
prateleiras para a próxima coleção.
Se um indivíduo ou uma família, com a
despensa cheia, recorrem frequentemente ao
cheque especial ou a pequenos empréstimos
para saldar as contas do fim do mês,
geralmente interpretam que valeu a pena.
Isso não é necessariamente verdade.
Nos casos que acompanhei como
consultor, o motivo mais frequente de falta de
dinheiro não era a limitação de renda, mas
sim o uso dela fora de hora. Boa parte do
dinheiro que falta na conta regularmente
costuma estar parada na despensa de casa ou
nos armários, aguardando uso. Quando
acumular produtos nas prateleiras vira hábito,
as pessoas passam a usar o crédito mais
frequentemente.
Não estou sugerindo que se gaste
menos. A sugestão é gastar apenas quando
for realmente necessário. Isso pode ser feito
com idas mais frequentes ao mercado, no
lugar de fazer uma ou duas compras mensais.
Ou abastecendo o veículo em quantidades
menores e com maior frequência. Com isso, o
dinheiro que enche o tanque não esvazia a
conta corrente.
Comprar mais vezes e em quantidades
menores chama-se girar mais, no vocabulário
das finanças. Isso permite gastar menos com
juros. Em um segundo momento, isso se
traduz em mais dinheiro na conta para
consumir.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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Uma vez que você tem dinheiro
estocado, passa a fazer sentido usar parte
desse recurso para aproveitar uma liquidação
de roupas para as temporadas seguintes.
Nesse caso, a peça parada no armário pode
ser entendida como investimento. Mas se, ao
aproveitar liquidações, você condena sua
conta ao vermelho, boa parte do desconto
obtido nas compras é anulada pelos juros
pagos nos empréstimos para cobrir seu saldo.
Não é bom negócio.
Época. 13 fev. 2012. N. 717, p. 95.

01.

A principal intenção do texto é

A)

mostrar que guardar muitos mantimentos na
despensa pode estragá-los.

B)

orientar os consumidores para o uso
controlado das finanças.

C)

revelar que a ida por mês ao supermercado
várias vezes faz com que os consumidores
gastem mais.

D)

demonstrar que os lojistas são mais
organizados que os consumidores.

02.

Conforme o texto,

A)

o estoque exagerado de produtos de consumo
prejudica as finanças familiares.

B)

a principal consequência da falta de capital é o
uso indiscriminado do dinheiro.

C)

é importante usar frequentemente o crédito,
para acumular produtos de consumo.

D)

os empresários fazem caixa somente com os
empréstimos bancários.

03.

Com relação à concordância verbal em
“Todos fazemos isso”, linha 02, ela
A)

é, embora correta, condenada pela gramática
normativa.

B)

está errada, porque o verbo deveria estar na
terceira pessoa do plural.

C)

está correta, pois é um caso de concordância
siléptica.

D)

é facultativa, pois o verbo pode ficar também
no singular.
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04.

A passagem “Todos fazemos isso”, linha
02, equivale ao sentido de

07.

A)

Todos estocamos.

A)

“Alguns”, linha 02.

B)

Todos temos a mesma rotina.

B)

“alimentos”, linha 03, e “produtos”, linha 04.

C)

Todas as pessoas agem um pouco como os
empresários.

C)

“Estoques”, linha 06.

D)

“Outros”, linha 05.

D)

Todas as pessoas economizam.

O pronome “eles”, linha 07, se refere ao

termo

08.

05.

A correspondência entre o elemento de
coesão e o sentido que ele revela está correta em

Como ocorre com a palavra “despensa”,
linha 03, em “Alguns têm estoque de alimentos na
despensa...”, está adequado o emprego da palavra
destacada da frase em

A)

“Quando”, linha 10 → lugar.

B)

“Se”, linha 18 → proporção.

A)

O correntista retirou um estrato do caixa
eletrônico.

C)

“Uma vez que”, linha 49 → causa.

D)

“ou”, linha 15 → conclusão.

B)

A atitude do poupador surtiu o efeito que ele
queria.

C)

O empresário gastou uma vultuosa quantia
com os funcionários.

D)

O agente trancou o réu na sela principal do
pavilhão A.

06.

Atente para a ocorrência do “que” nas
seguintes passagens:
I.

II.

“Não é difícil entender que eles são a razão
de boa parte dos problemas financeiros das
famílias brasileiras.” (linhas 07-09)

09.

Se o complemento verbal da passagem
“Cabe a ele”, linhas 13-14, fosse permutado, o
emprego do sinal da crase ficaria correto em
A)

Cabe à mulheres consumistas.

B)

Cabe à ela.

C)

Cabe à essa empresária.

D)

Cabe àquele lojista.

10.

São palavras acentuadas pela mesma razão:

“Nos casos que acompanhei como consultor,
o motivo mais frequente de falta de dinheiro
não era a limitação de renda, mas sim o uso
dela fora de hora.” (linhas 24-27)

A)

indivíduo, frequência, necessário e negócio.

B)

têm, é, vê e mês.

C)

saudáveis, empréstimos, vocabulário e veículo.

III.

“Boa parte do dinheiro que falta na conta
regularmente costuma estar parada na
despensa de casa ou nos armários,
aguardando uso.” (linhas 27-30)

D)

família, porém, você e armário.

IV.

“Não estou sugerindo que se gaste menos.”
(linhas 34-35)

V.

“Com isso, o dinheiro que enche o tanque não
esvazia a conta corrente.” (linhas 40-42)

MATEMÁTICA
Nas questões 11 e 12 seguintes, os números x e y
são dados, respectivamente, por x = 2,444... e
y = 1,5555... .

O “que” é pronome relativo somente em

11.

A)

I e IV.

A)

[2, 3).

B)

II, III e V.

B)

[4, 5).

C)

IV e V.

C)

[3, 4).

D)

I, II, III e IV.

D)

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

O valor de x + y pertence ao intervalo

[5, 6).
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12.

O quociente de x por y e a diferença entre x
e y são, respectivamente,

16.

A)

23/14 e 10/9.

B)

23/14 e 8/9.

Em uma urna existem bolas brancas, azuis e
verdes. Sabendo-se que existem 5 bolas brancas e
que é necessário que sejam retiradas pelo menos
11 bolas para se ter certeza de que a próxima bola
a ser retirada é verde, o número de bolas azuis é

C)

22/14 e 10/9.

A)

pelo menos 6.

D)

22/14 e 8/9.

B)

exatamente 16.

C)

pelo menos 16.

D)

exatamente 6.

13.

Existem infinitos números naturais maiores
do que 3 que, quando divididos por 5, deixam resto
3 e quando divididos por 4, também, deixam resto
3. O menor desses números pertence ao intervalo
A)

[11,5; 14,5].

B)

[21,5; 24,5].

C)

[41,5; 44,5].

D)

[31,5; 34,5].

14.

Uma mercadoria é vendida por R$ 195,00,
com 30% de lucro sobre o preço de produção. Se
essa mercadoria fosse vendida com 20% de lucro
sobre o preço de produção, o preço de venda
deveria ser
A)

R$ 190,00.

B)

R$ 150,00.

C)

R$ 170,00.

D)

R$ 180,00.

15.

Na figura abaixo, tem-se o quadrado PQRS
inscrito em uma circunferência.

17.

Um número x racional é tal que
x + 1/x = 13/6 e x – 1/x = é 5/6. O valor de 2x é
A)

2.

B)

3.

C)

5.

D)

4.

18.

Um retângulo de lados medindo x e y metros
possui área de 8 m2. Se diminuirmos 1 metro do
lado maior, digamos y, obtemos um retângulo de
lados medindo x e y – 1 metros, cuja área é 6 m2.
A diferença y – x, em centímetros, é
A)

2000.

B)

2.

C)

20.

D)

200.

19.

Dois números, x e y, são tais que sua soma é
25 e a diferença entre eles é 5. O quociente entre o
maior e o menor deles pertence ao intervalo
A)

[1, 2].

B)

[0, 1].

C)
D)
A razão entre a área do círculo limitado pela
circunferência e a área do quadrado é

[2, 3].
[3, 4].

20.

A)

π.

B)

2.

C)

π/2.

Uma mercadoria é comprada por R$ 60,00 e
vendida por um preço V, com lucro de 10%. O
comerciante resolveu dar um desconto de 10%
sobre o preço de venda das duas últimas peças,
arrecadando X reais com a venda dessas duas
peças. O valor de X é

D)

2/π.

A)

108,00.

B)

108,80.

C)

118,80.

D)

118,00.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA
21.

Os deslizamentos de terra na região serrana
do Rio de Janeiro têm entre as suas causas

24.

Os aquíferos fraturados ou fissurais ocorrem
em rochas
A)

sedimentares.

B)

porosas.

C)

cristalinas.

D)

calcárias.

A)

a ausência de chuvas que satura os solos das
áreas de encosta.

B)

a associação entre ocupações irregulares e alto
volume de chuvas.

C)

a abertura de estradas e a construção de redes
de água e esgoto.

25.

D)

as precipitações que ocorrem em decorrência
do aquecimento global.

A)

marxismo.

B)

positivismo.

C)

comunismo.

D)

racionalismo.

22.

Considerando o tempo geológico, o ciclo da
água está dividido em ciclo de curto prazo e ciclo de
longo prazo. A fase de longo prazo do ciclo
hidrológico está associada à dinâmica

O pensamento geográfico de Vidal de La
Blache e Ratzel tem como base filosófica o

26.

A)

costeira.

B)

interna.

C)

externa.

O conceito proposto por Bertrand, que
discute a categoria da geografia na qual os
elementos físicos, biológicos e antrópicos
relacionam-se dialeticamente em constante
evolução diz respeito à (ao)

D)

atmosférica.

A)

território.

B)

paisagem.

C)

espaço.

D)

região.

23.

O povoamento do sertão nordestino data
desde o século XVI, tendo se intensificado a partir
do século XVIII. Considerando os elementos que
deram início à ocupação e à produção espacial do
sertão nordestino, julgue as afirmações a seguir.
I.

A revolução industrial foi um dos
eventos que estimularam o
desenvolvimento e a expansão da
cultura do algodão.

II.

Nas grandes secas, os brejos e as
serras úmidas foram amplamente
utilizados como áreas produtoras e
fornecedoras de alimentos.

III.

Durante este processo de ocupação,
não houve nenhum tipo de
preocupação com a conservação dos
recursos naturais da região.

27.

Este momento da urbanização brasileira foi
marcado pelo surgimento de um mercado nacional,
pela modernização da economia, pela concentração
industrial e pela atração demográfica para a região
Sudeste do país. Este processo ocorreu
A)

durante o início da ocupação do território
brasileiro.

B)

em contraposição ao processo de globalização
e mundialização da economia.

C)

a partir dos anos 1940, consolidando-se após a
Segunda Guerra Mundial.

D)

na primeira década do século XXI,
concomitantemente à crise econômica mundial.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e II apenas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

28.

Os depósitos eólicos e os sedimentos
terciários da Formação Barreiras são corretamente
representados no mapa
A)

geomorfológico.

B)

pedológico.

C)

hidrográfico.

D)

geológico.
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29.

As bacias hidrográficas são a consequência
da interação entre
A)

vegetação e solo.

B)

geologia e infiltração.

C)

precipitação e vegetação.

D)

relevo e clima.

30.

Muito embora seja vital para o
desenvolvimento brasileiro, principalmente em
virtude de reservas estratégicas, a região Norte
ainda registra uma pequena participação no PIB
nacional. Sobre as atividades econômicas desta
região, analise as seguintes afirmações:
I.

33.

“Nas últimas semanas, o país comunista
também cortou a comunicação com a Coreia do Sul
e ameaçou Seul com ataques [...] Nesta segunda, a
presidente Park Geun-hye disse que responderá
‘com força’ em caso de ataque dos vizinhos.”
Coreia do Norte adotou medidas para ocultar
rastros nucleares, diz jornal.
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1255326-coreia-donorte-adotou-medidas-para-ocultar-residuos-nuclearesdiz-jornal.shtml

A disputa entre as duas Coreias ganha força e
aumenta o risco de um conflito militar de
consequências imprevisíveis. Dentre os marcos
deste conflito geopolítico
A)

está a guerra da Coreia entre os anos de 1950
e 1953, que marcou a disputa entre Estados
Unidos e União Soviética, como um dos
primeiros conflitos da Guerra Fria.

A mineração é a principal atividade
econômica do Pará, centrada na retirada de
bauxita, ferro, manganês, calcário, ouro e
estanho.

B)

estão as tentativas de expansão territorial da
Coreia do Sul, com o apoio da antiga União
Soviética para consolidar o regime comunista
na região.

O Estado do Amapá tem o maior PIB da
região Norte, concentrando quase 85% da
riqueza produzida na região.

C)

está a relação conflituosa entre China e Coreia
do Norte que abalou o equilíbrio geopolítico na
região, envolvendo, por consequência, a Coreia
do Sul.

D)

está a disputa econômica que há no mercado
internacional entre os dois países pelo controle
da produção de automóveis e eletroeletrônicos.

As principais atividades econômicas do
Estado do Amazonas estão associadas às
atividades primárias.

II.

III.

É correto o que se afirma apenas em
A)

I.

B)

II e III.

C)

I e II.

D)

III.

31.

O Brasil tem uma extensão leste-oeste de
aproximadamente 4300 quilômetros, razão pela
qual o número de fusos horários distintos que
possui é
A)

2.

B)

3.

C)

5.

D)

4.

32.

O Tratado Norte-Americano de Livre
Comércio foi criado em 1993, e tem dentre os seus
objetivos o livre comércio entre os países que o
integram. Fazem parte deste bloco
A)

México, Estados Unidos e Panamá.

B)

Venezuela, Cuba e Guiana.

C)

Estados Unidos, Canadá e México.

D)

Guatemala, Panamá e Cuba.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

34.

A organização terrorista Al-Qaeda, criada em
1989 é composta por militares e fundamentalistas
islâmicos de vários países. Sobre este grupo,
analise as afirmações a seguir.
I.

Um dos objetivos desse grupo foi lutar contra
a presença da antiga União Soviética no
território do Afeganistão.

II.

A forte atuação político-diplomática, grandes
campanhas na mídia e atentados terroristas
são algumas de suas características.

III.

Este grupo tornou-se um dos mais
importantes colaboradores do regime do
Talibã no Oriente Médio.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.
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35.

Uma das finalidades da agricultura de
subsistência brasileira é suprir o consumo das
populações rurais. Este modelo de produção se
caracteriza, entre outras coisas,
A)

pela maciça contribuição na composição do PIB
nacional.

B)

pelo emprego dos métodos tradicionais de
cultivo da terra.

C)

pelas altas mecanização e tecnologia
empregadas na produção.

D)

pelos elevados índices de produtividade e
exportação.

36.

Historiadores trabalham com fontes,
apropriando-se delas por meio de abordagens
específicas, métodos diferentes e técnicas variadas.
Atente para o que se diz sobre as seguintes fontes
históricas:
I.

II.

III.

March Bloch, grande historiador medievalista
francês, colocou-se contra a ideia de uma história
positiva que se apoiava em fatos, grandes nomes e
heróis, inaugurando a “noção de história como
problema”. Sob essa perspectiva, observe o que é
dito sobre o significado de história.
I.

História não seria mais entendida como uma
ciência do passado, considerando-se que
temas do presente condicionam e delimitam o
possível retorno ao passado.

II.

História seria a ciência dos homens, ou melhor,
a ciência dos homens no tempo, posto que a
história é filha do seu tempo, pois novos
tempos levam a novas historicidades.

No que tange às proposições acima, é correto
afirmar-se que
A)

I é falsa e II é verdadeira.

B)

I é verdadeira e II é falsa.

C)

ambas são falsas.

D)

ambas são verdadeiras.

Fontes arquivísticas constituem um conjunto
variado de documentos que consistem em
correspondência, ofícios, requerimentos,
documentos de polícia e obras públicas, entre
outros.

39.

Fontes arqueológicas podem revelar uma
quantidade crescente de edifícios, ruas,
estradas, aquedutos e artefatos de todo tipo.

A)

A transferência da capital para Belo Horizonte,
área mais favorável para a expansão da
lavoura e da pecuária.

B)

A constituição de um regime republicano no
Brasil.

C)

A preocupação com o desenvolvimento de
produtos manufaturados.

D)

A diminuição da dependência brasileira de
artigos importados.

Fontes hemerográficas são constituídas, de
modo geral, de jornais e revistas, sendo o
desenvolvimento da imprensa um elemento
importante para sua produção.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

I e III apenas.

D)

II e III apenas.

37.

Em relação às primeiras tentativas oficiais de
ocupação do Ceará, assinale a opção INCORRETA.

A)

38.

Domingos da Veiga chegou ao Ceará para
assumir a capitania, com o título de CapitãoMor.

B)

A primeira tentativa de ocupação do Ceará foi
liderada por Pero Coelho de Sousa.

C)

Uma tentativa frustrada ocorreu com a
expedição em que vieram os Padres Jesuítas
Francisco Pinto e Luis Filgueiras.

D)

Em sua primeira tentativa de ocupação, Martin
Soares Moreno veio à capitania do Ceará para
erguer o Forte de São Sebastião.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

Em relação à Inconfidência Mineira (1789),
assinale o item que NÃO estava nos planos dos
inconfidentes.

40.

A respeito da participação do Brasil na
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), é correto
afirmar-se que
A)

o Brasil enviou matérias primas e suprimentos
aos aliados, bem como realizou operações de
patrulhamento no Atlântico Sul.

B)

o Brasil foi o único país da América do Sul a
participar ativamente do início ao final do
conflito.

C)

o governo brasileiro adotou uma postura de
neutralidade, mantendo-se assim até o final da
guerra em 1918.

D)

o torpedeamento do paquete Paraná obrigou o
Brasil a romper relações diplomáticas com os
aliados.
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41.

No Brasil, o final dos anos 1920 e o início dos
anos 1930 foram marcados por uma crise
econômica generalizada, vislumbrada desde o
princípio da República. O acontecimento
internacional que contribuiu para a desestabilização
das relações econômicas em escala mundial foi
A)

a Segunda Guerra Mundial.

B)

a quebra da bolsa de valores de Nova York.

C)

o NEW DEAL, programa de ação executado
pelo Presidente Roosevelt nos Estados Unidos.

D)

a Primeira Guerra Mundial.

44.

Analise as seguintes afirmações no que
concernem à economia cearense no período
colonial:
I.

A partir do último quarto do século XVII e,
com maior intensidade, no início do século
seguinte, verificou-se de forma definitiva a
expansão da pecuária.

II.

O clima pouco úmido e alguma regularidade
nas chuvas favoreceram a expansão do
algodão no Ceará no último quarto do século
XVIII.

III.

Desenvolveram-se também no Ceará, além
das lavouras tradicionais de subsistência,
atividades voltadas para a produção de cana
de açúcar, porém em pequena escala.

42.

Os dois candidatos que disputaram a
presidência da república do Brasil na campanha
eleitoral da Primeira República, em que houve uma
autêntica competição para o cargo foram

São corretas as afirmações
A)

I e III somente.

A)

Júlio Prestes e Getúlio Vargas.

B)

I e II somente.

B)

Getúlio Vargas e Washington Luis.

C)

II e III somente.

C)

Washington Luis e Júlio Prestes.

D)

I, II e III.

D)

Hermes da Fonseca e Getúlio Vargas.

45.
43.

Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu uma
experiência política autoritária. No que tange a esse
período, assinale V para o que é verdadeiro e F
para o que é falso.
I.

(

)

O General Emílio Garrastazu Médici, que
governou o Brasil Entre 1964 e 1967, foi
o idealizador do Serviço Nacional de
Informações (SNI).

II.

(

)

Em 1968, durante o governo do General
Artur da Costa e Silva, foi promulgado o
Ato Institucional Nº 5.

III.

(

)

O slogan “Esse é um país que vai pra
frente” objetivava refletir o chamado
Milagre Econômico; falava-se de um
Brasil grande, Brasil potência.

IV.

(

)

Distribuíam-se adesivos com a inscrição
”Brasil: ame-o ou deixe-o”, em alusão
aos setores que proferiam sérias críticas
ao regime.

A sequência correta de cima para baixo é:

No que diz respeito ao Caldeirão de Santa
Cruz do Deserto, é INCORRETO afirmar-se que

A)

foi uma comunidade messiânica, surgida no
Cariri cearense, sob a liderança do beato José
Lourenço.

B)

a comunidade do Caldeirão foi destruída em
1937 pelo interventor Menezes Pimentel, com
o apoio da Igreja Católica e de latifundiários.

C)

constituía-se de uma comunidade que impunha
a seus membros a cooperação para assegurar
a igualdade e o desenvolvimento.

D)

durante as secas de 1877, 1915 e 1932, a
comunidade do Caldeirão chegou a abrigar
pequenos grupos de retirantes.

46.

“Em março de 1982, na capital federal, César
Cals, Adauto Bezerra e Virgílio Távora assinaram o
famoso Acordo dos Coronéis, ou Acordo de Brasília,
pelo qual dividiam o Ceará entre si. O candidato
dos coronéis [...] deveria ser UM HOMEM NEUTRO,
candidato de consenso ao governo.”

A)

V, V, F, F.

B)

V, F, F, F.

FARIAS, Airton de. História do Ceará: dos índios à geração
Cambeba. Fortaleza: Tropical Editora, 1997.

C)

F, V, V, V.

O candidato a quem o excerto se refere é

D)

F, F, V, V.

A)

Tasso Jereissati.

B)

Mauro Benevides.

C)

Gonzaga Mota.

D)

Américo Barreira.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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47.

Os países que participaram da Segunda
Guerra Mundial se agruparam em duas alianças
denominadas, respectivamente, forças aliadas e
forças do eixo. Os três principais países que
compuseram as forças aliadas foram:
A)

Inglaterra, Estados Unidos e Bélgica.

B)

Bélgica, Inglaterra e Itália.

C)

Itália, União Soviética e Alemanha.

D)

Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética.

50.

Os Estados Unidos invadiram o Iraque em
2003, com a alegação inicial de que os iraquianos
possuíam armas de destruição em massa. Observe
o que é dito sobre esse conflito.
I.

As tropas comandadas pelos Estados Unidos
que invadiram o Iraque em 2003 venceram o
exército local e depuseram Sadam Hussein.

II.

As tropas norte-americanas não enfrentaram
resistência dos iraquianos e, embora as
tensões fossem latentes, a paz foi instaurada
ainda naquele ano.

III.

48.

Atente para as seguintes afirmações acerca
da Revolução Russa de 1917.
Foi um movimento que, segundo a
historiografia corrente, iniciou o processo de
socialismo na antiga URSS.

I.

II.

Foi marcada por dois momentos distintos: o
primeiro, em fevereiro, quando os
Mencheviques organizaram o governo
provisório, e o segundo, em outubro, quando
os bolcheviques assumiram o comando da
revolução.

III.

Os soldados norte-americanos viviam em
estado de alerta, apavorados, pois se tornaram
alvo de atentados a bomba, armadilhas e
emboscadas.

Está correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

Mencheviques e Bolcheviques eram
denominações da origem geográfica dos
revolucionários. Os primeiros tinham origem
social nos núcleos urbanos e os segundos nos
núcleos rurais.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

I e II.

B)

II e III.

C)

I.

D)

III.

49.

A Guerra Fria (1945-1989) teve vários
momentos de encrudescimento bélico. Entre eles a
“crise dos mísseis”, que quase levou o mundo a
uma guerra nuclear em outubro de 1962. Os países
que estiveram diretamente envolvidos no conflito
foram:
A)

Estados Unidos, Coreia do Sul, União Soviética
e Coreia do Norte.

B)

Cuba, Estados Unidos e União Soviética.

C)

Estados Unidos, Coreia do Sul e Cuba.

D)

União Soviética, Estados Unidos, Coreia do
Norte e Cuba.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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