EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – 2021/1
PROVA 1 MANHÃ
INSTRUÇÃO: Responder às questões de 01 a 05 com base no texto a seguir.

Questão 1
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

sobre – a – a – à
sob – a – a – à
sobre – à – à – a
sob – à – à – à

A resposta correta é a letra B pelas razões que seguem:
Sob – É preposição que indica posição inferior, abaixo de. No texto significa “debaixo da proteção de”, “ao abrigo
de”.
a – É apenas a preposição regida pelo verbo “submeter”. A palavra “condições” (plural) impede a ocorrência de
crase.
a – É apenas a preposição regida pelo verbo “sujeitar”. A palavra “trabalho” (masculino) impede a ocorrência de
crase.
à – É a contração de preposição “a” + artigo “a”, exigida pela relação entre “resposta”, que rege a preposição, e
sociedade, que leva o artigo.
Questão 2
Assinale a alternativa que apresenta a correta relação estabelecida pelo “se” nas linhas 08,09 e 12.
(A)
(B)
(C)
(D)

Concessão
Causa
Conformidade
Condição

A resposta correta é a letra D – condição – pelas razões que seguem:
“Se”, nos períodos em questão, é nexo condicional, significando “no caso de”.
Linha 08 – Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, serão três a sete anos de reclusão − hoje
são um a cinco anos.  No caso de o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, haverá aplicação
de tal pena de reclusão.
Linha 09 – Se houver morte, reclusão de oito a 14 anos − atualmente são quatro a 12 anos.  No caso de haver
morte, tal pena de reclusão será aplicada
Linha 12 – Se resultar a morte, oito a 14 anos.  No caso de resultar em morte, tal pena de reclusão será
aplicada.

INSTRUÇÃO: Para resolver a questão 3, analise o emprego das palavras de I a III no texto.
I.
II.
III.

proposta (linha 03)
matéria (linha 04)
pena (linha 06)

Questão 3
Qual(is) delas tem/têm como referente o “Projeto de Lei 4626/20”?
(A)
(B)
(C)
(D)

I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

A resposta correta é a letra C pelas razões que seguem:
I. Na linha 01, noticia-se a aprovação do Projeto de Lei 4626/20. Na linha 03, a expressão “Projeto de Lei
4626/20” foi substituída por “proposta” quando se indica a forma como houve a aprovação.
II. Na linha 04, a expressão “Projeto de Lei 4626/20” foi substituída por “matéria quando se indica o envio para
o senado.
III. Na linha 06, a palavra “pena” faz parte da expressão “pena de abandono de incapaz”, que não tem como
referente o “Projeto de Lei 4626/20”.

Questão 4
Assinale a alternativa correta sobre a pontuação no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

As aspas utilizadas nas linhas 04 e na linha 18 sinalizam discurso direto.
As vírgulas da linha 07 e os travessões das linhas 08 e 09 sinalizam a presença de um elemento intercalado.
Todas as vírgulas da linha 11 separam os elementos de uma enumeração.
A vírgula após “psíquica” (linha 15) é necessária porque a expressão “do idoso” (linha 15) é acessória.

A resposta correta é a letra A pelas razões que seguem:
(A) Na linha 04, as aspas marcam a fala textual do presidente da Câmara dos Deputados e, na linha 18, a do
deputado Helio Lopes, ambas expressões de discurso direto.
(B) Apenas as vírgulas da linha 07 separam elemento intercalado. No caso dos travessões, tanto na linha 08
quanto na linha 09, os elementos separados estão no final do período.
(C) A primeira vírgula da linha 11 separa uma expressão que indica finalidade; apenas as duas últimas
separam elementos de uma enumeração ([...] de educação, ensino, tratamento ou custódia).
(D) A expressão “física ou psíquica” indica os tipos de “saúde”, consistindo em um aposto, e, por isso, está entre
vírgulas.
INSTRUÇÃO: Para resolver questão 5, analise as afirmações sobre o texto.
Questão 5
I.
II.
III.

A partir de 15/4/2021, penas maiores serão atribuídas para maus-tratos de crianças, idosos e pessoas com
deficiência.
Lesão corporal grave resultante de abandono de incapaz provocará reclusão de três a sete anos, caso a lei
entre em vigor.
O Projeto de Lei 4626/20 acaba com a inimputabilidade.

Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
(A)
(B)
(C)
(D)

I.
II.
III.
I e III.

A resposta correta é a letra B pelas razões que seguem:
I. No dia 15/4/2021 foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4626/20, que atribui maiores penas
àqueles que aplicam maus-tratos a crianças, idosos e pessoas com deficiência, mas ele ainda deverá passar
pelo Senado Federal.
II. A afirmação é correta porque está prevista uma pena de reclusão de três a setes anos para lesão corporal
grave resultante de abandono de incapaz, mas apenas se a lei entrar em vigor.
III. A partir da leitura do texto, só se pode deduzir que a lei vai acabar com a inimputabilidade daqueles que se
enquadrarem nos casos de que ela trata.
REDAÇÃO
PROPOSTA
A partir da leitura do texto desta prova, escreva um texto dissertativo-argumentativo discutindo o seguinte
tema:

Eficácia das políticas públicas para proteção de crianças, idosos e pessoas com deficiência
O(a) aluno(a) deve posicionar-se deixando bem claro o seu ponto de vista a respeito da eficácia, ou não, das
políticas públicas que tratam da proteção de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Os argumentos
para justificar o ponto de vista devem basear-se em fatos e dados da realidade pertinentes ao tema e ser
desenvolvidos de forma coerente e coesa. Serão penalizados textos que se limitarem a emitir um parecer
baseado apenas em impressões pessoais sem relação com dados objetivos.

O título não é obrigatório, mas constitui importante indicador do ponto de vista apresentado.
Lembre-se também de que seu texto deverá
 ter uma extensão entre 20 e 25 linhas;
 estar fundamentado em argumentos que sustentem seu ponto de vista; e
 utilizar a variante padrão da língua portuguesa.

Ao redigir
 planeje cuidadosamente seu texto, levando em conta o tempo de que dispõe;
 utilize lápis apenas no rascunho; na folha definitiva, escreva seu texto à tinta;
 não utilize corretor líquido; se errar, apenas anule a parte a ser desconsiderada e reescreva-a.

