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LÍNGUA PORTUGUESA  
Texto I 

 

 
 

QUESTÃO 1  
O jornal Meia Hora, conhecido pela expressividade empregada em suas capas, ironiza as condições caóticas 

a que estão submetidos os cidadãos cariocas.  

Considerando os planos verbal e não verbal, o humor da capa  

(A) revela uma esperança de que, por meio de ajuda externa, a situação da Cidade Maravilhosa melhore. 

(B) estabelece uma relação lógica entre o presente caótico e a salvação dos cariocas: serem salvos por 

heróis. 

(C) aponta para um paradoxo, uma vez que, como os cidadãos não são heróis, viver no Rio torna-se 

impossível. 

(D) determina que a solução possível para os cariocas é associar a realidade a elementos do ideário 

fantasioso. 
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Texto II 
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O herói da favela 

 

Ainda é terça-feira, mal vejo a hora do sábado chegar e sentar num barzinho para beber uma 

cervejinha gelada com a rapaziada, tá ligado? Tem que rolar música do Dilsinho pra ficar tudo ainda 

mais perfeito. Sinto falta desses momentos, ultimamente estou mais sobrevivendo do que vivendo. A 

faculdade não é esse mar de flores que a grande maioria pensa. Antes de entrar, achava que seria 

como aquele filme americano ‘‘American Pie”, mas na verdade estou chorando mais do que o dono 

do cachorro do filme “Marley e eu”. 

O mais difícil é ter que encarar o busão lotado, me dói só de lembrar. Às vezes penso que os 

motoristas querem desafiar a lei da física, não importa quantas pessoas têm no ônibus, eles sempre 

irão colocar mais alguém. Ou simplesmente, eles levam o dito popular “No coração de mãe, sempre 

cabe mais um’’ muito a sério. Chego à faculdade e nem tive tempo de tomar café. O salgado daqui 

custa o triplo do preço comparado com o salgado da favela em que moro. A coxinha é do tamanho de 

um pão de queijo, absurdo! Mas eu tava com tanta fome, que gastar o pouco de grana que tinha era 

necessário. 

Pedi aquela minúscula coxinha e um copo de café para despertar, pois em breve iria começar a 

aula com o professor mais chato de toda a universidade. 

— Tio, me dá uma moeda para eu comprar uma comida? 

Disse um menino, antes mesmo de eu dar a minha primeira mordida. Era uma criança bem magra, 

negra, aparentava ter uns 7 anos, descalço. Era nítido enxergar as marcas de fome nele, estava 

escrito na sua testa. 

Ainda catei umas moedas na minha mochila, mas só encontrei 10 centavos e umas notinhas fiscais 

amassadas. 

— Cara, eu não tenho nada aqui, mas posso dividir essa coxinha com você, o que acha? 

O moleque olhou bem para a coxinha com uma cara de insatisfeito, aposto que pensou “Olha o 

tamanho disso e o cara ainda quer dividir?”. Decido então dar tudo para ele e ficar somente com o 

meu copo de café. 

— Qual o seu nome? 

Perguntei ao menino. 

— Pedro. 

— Onde você mora? 

— Moro ali na Maré. 

Para o meu espanto ele morava na mesma favela em que moro. Vi que tinha ganhado a atenção 

dele e logo começo a puxar uma conversa. Fiz umas perguntas para ele que me fez ouvir diversas 

respostas, mas uma em especial chamou a minha atenção. 

— Você sabe ler? 

— Não, tive que sair da escola. Minha mãe pediu para eu sair. Ela falou que eu preciso pedir 

dinheiro na rua para ter comida em casa. 

Fiquei surpreso com aquele fato, perdi até fome. 

Os dias se passaram e não via mais o garoto. Havia comprado até uma revista em quadrinhos 

para ele do Batman, mas nada dele aparecer. 

É sexta-feira e lá está ele vendendo bala para conseguir um prato de comida. Decido falar com 

ele. 

— Qual foi, mano, tranquilo? Lembra de mim? 

— Sim, o tio da coxinha pequena. 

Dei uma risada de felicidade por lembrar daquele dia. 

— Se liga, trouxe essa revista do Batman, vou te ensinar a ler, beleza? 

— Já é! Eu gosto do Batman, queria ser como ele, mas sou diferente. Não sou rico, pra comprar 

uma bicicleta maneira e nunca que iria deixar minha [mãe] morrer quando um bandido viesse assaltar 

ela. Deixa eu ir lá vender as minhas balas, tio. Minha mãe precisa de dinheiro pra comprar a janta de 

hoje. 

E lá se foi o pequeno super-herói que fazia de tudo para salvar o seu mundo, já que o nosso está 

sem salvação. 
 

 BRENO, Laerte. Disponível em: www.vozdascomunidades.com.br. Acesso em: 13 jul. 2019. 
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QUESTÃO 2 
Estruturada sob a forma de um relato de experiência, a crônica “O herói da favela”, de Laerte Breno, Texto II, 

é narrada em primeira pessoa, atribuindo, assim, ao contador da história o duplo papel de narrador e 

personagem. 

Com base na leitura integral do Texto II, é correto afirmar que o  

(A) título da crônica, “O herói da favela”, relaciona-se ao gesto nobre que o narrador-personagem teve ao 

dar a coxinha para o menino. 

(B) narrador-personagem, mesmo com todas as dificuldades apresentadas, mostra-se completamente 

satisfeito com a vida universitária. 

(C) menino, ao entrar em cena, acaba levando o narrador-personagem a mudar de perspectiva, tirando 

seus problemas do foco. 

(D) fato de não saber ler faz com que o menino desconheça o personagem da história em quadrinhos 

trazida pelo narrador-personagem. 

 

QUESTÃO 3 
Durante a leitura do Texto II, percebemos que o narrador utiliza uma escrita muito próxima da nossa fala 

cotidiana, por isso, informal.  

Essa mesma informalidade é percebida em 

(A) “Disse um menino, antes mesmo de eu dar a minha primeira mordida.’ (linha 18) 

(B) “Ainda é terça-feira, mal vejo a hora do sábado chegar e sentar num barzinho para beber uma 

cervejinha gelada com a rapaziada, tá ligado?” (linhas 1-2) 

(C) “Antes de entrar, achava que seria como aquele filme americano ‘‘American Pie”, mas na verdade 

estou chorando mais do que o dono do cachorro do filme “Marley e eu”.” (linha 5-7) 

(D) “Para o meu espanto ele morava na mesma favela em que moro.” (linha 33) 

 

QUESTÃO 4 
 

— Qual foi, mano, tranquilo? Lembra de mim? (linha 44) 

 

No trecho em destaque, o verbo lembrar está com a regência inadequada de acordo com a norma gramatical 

da língua portuguesa.  

Das opções a seguir, aquela que apresenta um uso adequado de regência segundo a norma é 

(A) Vos lembra de mim? 

(B) Lembra-se de mim? 

(C) Lembra-nos de mim? 

(D) Te lembra de mim? 

 

QUESTÃO 5 
 

Mas eu tava com tanta fome, que gastar o pouco de grana que tinha era necessário. (linha 14)

 

No trecho acima, a relação semântica entre as orações é reforçada pelo emprego do conectivo destacado.  

Essa relação, introduzida por esse conectivo, é caracterizada por uma ideia de 

(A) consequência. 

(B) conformidade. 

(C) condição. 

(D) causa. 
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QUESTÃO 6 
 

[...] nunca que iria deixar minha [mãe] morrer quando um bandido viesse assaltar ela. (linhas 49-50) 

 

De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso adequado do pronome na situação destacada é 

(A) assaltar-lhe. 

(B) assaltá-la. 

(C) assaltar-la. 

(D) assaltá-lhe. 

 

Texto III 
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Homem-Aranha 

 

Eu adoro andar no abismo 

Numa noite viril de perseguição 

saltando entre os edifícios 

vi você  

Em poder de um fugitivo 

Que cercado pela polícia, te fez refém 

lá nos precipícios 

Foi paixão à primeira vista 

me joguei de onde o céu arranha 

te salvando com a minha teia 

Prazer, me chamam de Homem-Aranha 

Seu herói 

 

Hoje o herói aguenta o peso 

das compras do mês 

No telhado, ajeitando a antena da tevê 

Acordado a noite inteira pra ninar bebê 

Chega de bandido pra prender 

de bala perdida pra deter 

Eu tenho uma ideia: 

Você na minha teia 

Chega de assalto pra impedir 

Seja em Brasília ou aqui 

Eu tive a grande ideia: 

Você na minha teia 

Hoje eu estou nas suas mãos 

Nessa sua ingênua sedução 

que me pegou na veia 

Eu tô na tua teia 
VERCILLO, Jorge. Elo. Rio de Janeiro: EMI, 2002. 

QUESTÃO 7 
O Texto II se organiza de modo narrativo, sendo ilustrativo do gênero crônica. Já o Texto III, estruturado em 

versos, é exemplo de uma letra de canção.  

Apesar de serem de gêneros distintos, os Textos II e III se aproximam tematicamente, uma vez que 

(A) encerram uma desesperança sobre o futuro da sociedade. 

(B) apontam um olhar crítico acerca do papel da família. 

(C) determinam a fantasia como escape da realidade. 

(D) apresentam como personagens heróis comuns. 
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QUESTÃO 8 
Com base na leitura da letra da canção, percebemos que, após o encontro com a pessoa amada, o eu lírico 

muda a sua postura em relação à vida de super-herói.  

Essa mudança pode ser percebida nos trechos destacados na alternativa: 

(A) “Numa noite viril de perseguição” (verso 2) / “No telhado, ajeitando a antena da tevê” (verso 15) 

(B) “Eu tive a grande ideia: / Você na minha teia” (versos 23-24) 

(C) “Eu adoro andar no abismo / Numa noite viril de perseguição” (verso 1-2) 

(D) “Prazer, me chamam de Homem-Aranha” (verso 11) / “Em poder de um fugitivo” (verso 5) 

 

QUESTÃO 9 
 

Chega de assalto pra impedir / Seja em Brasília ou aqui (versos 21-22) 

 

Nos versos em destaque, nota-se a associação entre as palavras assalto e Brasília. Naturalmente, a crítica 

não se dirige à cidade em si, mas aos homens públicos que nela – capital do país e centro do poder político – 

exercem seus mandatos. 

Tal ressignificação da palavra Brasília caracteriza do uso da 

(A) metáfora. 

(B) metonímia. 

(C) personificação. 

(D) hipérbole. 

 

Texto IV 

 

SIEBER, Allan. Disponível em: www.allansieber.com.br. Acesso em: 13 jul. 2019. 

 

QUESTÃO 10 
A postura do Capitão Brasil na charge, Texto IV, se diferencia da postura adotada por todos os outros heróis 

apresentados nos Textos I, II e III.  

Com base na leitura das partes verbais e não verbais do texto, podemos justificar essa oposição pelo seguinte 

aspecto: 

(A) A postura de preocupação do Capitão Brasil em relação aos ocorridos. 

(B) O desconhecimento do Capitão Brasil sobre o que poderia fazer para ajudar. 

(C) O descaso do Capitão Brasil com o chamado porque ele tinha outras prioridades. 

(D) A dificuldade que o Capitão Brasil tem de agir em razão da quantidade de sujeira a seu redor. 
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MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 
A tabela a seguir mostra a emissão de gases de efeito estufa da cidade do Rio de Janeiro, por ano (2012 a 

2017) e por setores: 

 

 
 

Disponível em: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2019. 

 

Com base na tabela, conclui-se que o setor de transporte, no ano de 2014, foi responsável por 

aproximadamente 

(A) 25,4% das emissões desse ano. 

(B) 33,1% das emissões desse ano. 

(C) 42,3% das emissões desse ano. 

(D) 49,6% das emissões desse ano. 

 
 

QUESTÃO 12 
Os supermercados do Rio de Janeiro estão proibidos, desde o dia 26 de junho deste ano, de oferecer sacolas 

de plástico para seus clientes transportarem mercadorias. A obrigação faz parte de uma lei estadual que obriga 

as lojas de varejo a substituírem as bolsas plásticas por modelos feitos com material sustentável.  

De acordo com a nova lei, aprovada na Alerj no dia 19 de junho de 2019, que complementa a antiga lei das 

sacolas plásticas, cada consumidor pode ganhar no máximo duas sacolas feitas com material mais sustentável. 

A legislação diz que, se o cliente quiser mais, terá que pagar por elas, a preço de custo de R$ 0,08 por sacola.  

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 7 jul. 2019. 
 

Suponha que um cliente, após a proibição, tenha gastado R$ 800,00 em uma compra e, além disso, necessitou 

de 𝑥 sacolas sustentáveis, sendo 𝑥 ∈  IN.  

A função que descreve o custo total desse cliente, em reais, 𝐶(𝑥), em função da quantidade 𝑥 de sacolas 

utilizadas, é 

(A) 𝐶(𝑥) = 0,08. 𝑥 + 800,00 

(B) 𝐶(𝑥) = 800,08. 𝑥 

(C) 𝐶(𝑥) = 0,08. (𝑥 − 2) + 800,00 

(D) 𝐶(𝑥) = 0,08. (𝑥 + 2) + 800,00 
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QUESTÃO 13 
Uma empresa vende diversos produtos em seu site na internet e, no primeiro semestre do ano, arrecadou 

aproximadamente 900 milhões de reais em vendas. O Gráfico I mostra a divisão dessa arrecadação pelos 

segmentos em que a empresa atua com vendas, e o Gráfico II mostra a divisão dessa arrecadação pelos 

produtos da área de tecnologia. 
 

Gráfico I: arrecadação por segmentos 

 

 
 

Gráfico II: arrecadação no segmento de tecnologia 

 

 

De acordo com os dados, a arrecadação da empresa no primeiro semestre, em reais, com a venda de 

smartphones foi de 

(A) 450 milhões. 

(B) 360 milhões. 

(C) 180 milhões. 

(D) 90 milhões. 

 

QUESTÃO 14 
Um doce de banana, em forma de paralelepípedo retangular de dimensões 40 cm, 30 cm e 20 cm, estava 

totalmente recoberto com açúcar cristalizado. Para ser vendido em uma festa, esse doce foi repartido em 

pedaços iguais, todos em formato de cubo, com aresta de 2 cm de comprimento. Alguns desses cubos 

continham faces recobertas de açúcar, enquanto outros não. 

Após os cortes, o número de cubos que continham exatamente duas faces recobertas com açúcar cristalizado 

era 

(A) 180. 

(B) 164. 

(C) 156. 

(D) 144. 
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QUESTÃO 15 
O Brasil está adotando gradualmente as placas de carros do modelo Mercosul. Embora mantenha os mesmos 

7 caracteres, no lugar das atuais 3 letras seguidas de 4 algarismos (modelo LLL-AAAA), as placas Mercosul 

terão 4 letras e 3 algarismos, seguindo o modelo LLLALAA. 

 Disponível em: http://www.lex.com.br. Acesso em: 7 jul. 2019. 
 

Supondo que tanto as letras quanto os números possam ser escolhidos sem restrição, o modelo Mercosul, em 

relação ao modelo atual, terá 

(A) 2,6 vezes mais placas. 

(B) 5,2 vezes mais placas. 

(C) 26 vezes mais placas. 

(D) 52 vezes mais placas. 

 

QUESTÃO 16  
Um dos personagens mais carismáticos do universo Marvel é o Homem de Ferro. A irreverência, inteligência 

e talento de Tony Stark (Homem de Ferro) são alguns dos fatores que destacam o herói dos quadrinhos e do 

cinema.  

Um fã e colecionador de bonecos de heróis da Marvel comprou dois bonecos semelhantes do Homem de Ferro, 

um de altura igual a 30 cm, ao preço de R$ 70,00, e outro de altura igual a 60 cm.  

Supondo que os bonecos são feitos do mesmo material e que preço e volume são grandezas diretamente 

proporcionais, o preço total da compra, em reais, dos dois bonecos foi de 

(A) R$ 630,00. 

(B) R$ 560,00. 

(C) R$ 350,00. 

(D) R$ 210,00. 

 
 

 

QUESTÃO 17 
O símbolo conhecido como Relíquias da Morte, composto de um triângulo equilátero, uma circunferência e um 

segmento de reta, tornou-se o emblema da série Harry Potter. Muitos fãs usam pingentes com esse símbolo, 

ou mesmo o tatuam na pele para demonstrar seu amor pelo universo mágico criado pela autora britânica J. K. 

Rowling. 

Nos livros e filmes, o símbolo, mostrado na figura a seguir, é representado por três itens: a Capa da 

Invisibilidade, representada pelo triângulo equilátero, a Pedra da Ressurreição, representada pela 

circunferência inscrita no triângulo, e a Varinha do Destino, representada pelo segmento de reta (altura do 

triângulo equilátero). 

 
Disponível em: https://www.aficionados.com.br. Acesso em: 7 jul. 2019. 

 

Suponha que um fã queira fazer um pingente desse símbolo com um pedaço de arame e que o lado do triângulo 

equilátero, que representa a Capa da Invisibilidade, tenha 3 cm.  

Adotando 1,7 e 3,1 como aproximações para √3 e para π, respectivamente, a medida aproximada de arame, 

em cm, que o fã necessita para fazer o pingente é 

(A) 10,65. 

(B) 13,42. 

(C) 16,82. 

(D) 22,09. 
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QUESTÃO 18 
Leia o texto a seguir: 

Escape the room, ou simplesmente room escape, é uma modalidade de jogos de 

aventura e raciocínio. O objetivo é encontrar uma maneira de escapar de um lugar 

misterioso, como um quarto, uma casa, uma prisão etc. Normalmente há alguma história 

que precede a situação, explicando como aquilo começou. A maioria desses jogos 

apresenta diversos tipos de pistas e dicas, além de dispositivos dos mais variados para 

abrir armários ou portas. Há ainda alguns criadores que colocam enigmas, que auxiliam 

na abertura de gavetas ou compartimentos e salas secretas nos lugares mais inusitados. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org. Acesso em: 7 jul. 2019. 

Em jogos de escapismo (Escape the room), é comum o uso de cadeados para abrir portas ou gavetas de 

armários. Um dos cadeados utilizados nesse tipo de jogo é o cadeado direcional, que permite que o jogador 

faça quatro tipos de movimentações: para cima (), para baixo (), para a direita () e para a esquerda (), 

como podemos ver na figura: 

 

Disponível em: https://www.escapeout.com.br. Acesso em: 7 jul. 2019. 
 

Considere que, para abrir uma gaveta, um jogador tenha que usar um código de seis movimentações nesse 

cadeado, e que os códigos se diferenciem pela ordem das movimentações. Dessa forma, os códigos 

() e () são considerados distintos.  

Para descobrir esse código, o jogador precisa desvendar dois enigmas. Como só desvendou um enigma, o 

que lhe possibilitou descobrir apenas as quatro primeiras movimentações do código, ele desvendará as duas 

últimas por tentativa.  

Sabendo que, para cada tentativa, o jogador levará 5 segundos, o tempo máximo para que ele consiga abrir 

essa gaveta é 

(A) 40 segundos. 

(B) 50 segundos. 

(C) 1 minuto e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 20 segundos. 

 

QUESTÃO 19 
Uma escola que possui 3 unidades (A, B e C) foi convidada a participar de uma Olimpíada Internacional de 

Matemática. Foram convidados 4 alunos da unidade A, 6 alunos da unidade B e 5 alunos da unidade C. Porém, 

por questões diversas, a escola só poderá levar 4 estudantes. Como todos têm o mesmo desempenho em 

matemática, a escola decidiu sortear, dentre os 15 alunos, os 4 que irão à Olimpíada. 

A probabilidade de haver pelo menos um estudante de cada unidade dentre os 4 sorteados é  

(A) 
4

91
 

 

(B) 
4

15
 

 

(C) 
22

45
 

 

(D) 
48

91
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QUESTÃO 20 
Uma das questões mais importantes – e complexas – da aplicação da Norma de Acessibilidade (NBR 

9050) são as rampas acessíveis de pedestres. Não só os cadeirantes a utilizam – pessoas idosas, com 

dificuldade de locomoção, mães com carrinhos de crianças e uma série de outras situações fazem o 

acesso somente por escadas ser inapropriado em se tratando de grandes desníveis a serem vencidos. 

Disponível em: https://marcelosbarra.com. Acesso em 7 jul. 2019. 
 

A norma mencionada no texto define rampa como qualquer superfície com inclinação igual ou superior a 5%. 

As rampas deverão ter inclinação máxima de até 8,33% (1:12) e sua inclinação é dada pela fórmula 

 

 

 

em que 

𝑖 = inclinação da rampa (em porcentagem); 

ℎ = altura do desnível; 

𝑐 = comprimento da rampa (projeção horizontal). 
 

Nesse cálculo, tanto a altura como o comprimento devem estar na mesma unidade de medida.  

Para vencer um desnível de altura 160 cm, utilizando uma rampa com inclinação de 8%, o comprimento da 

rampa (projeção horizontal), em metros, deve ser igual a 

(A) 2. 

(B) 5. 

(C) 20. 

(D) 50. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑖 =
ℎ .  100

𝑐
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