
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – 2021/1 
PROVA 2 TARDE 

 

 
Questão 1 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto, sem quais outras alterações 
no período. 

(A) inclusive – porque – Segundo  
(B) a partir – segundo – Como 
(C) apesar – conforme – Para 
(D) além – já - Com  

A resposta correta é a letra C pelas razões que seguem: 

1. A oração entre vírgulas das linhas 06 e 07 indica a atitude do morador contrária à norma de prevenção 
orientada pelo condomínio, por isso o conector adequado é “apesar”.  

2. No final do período, indica-se que tal norma está em conformidade com o previsto em decreto estadual, 
por isso o conector adequado é “conforme”. 

3. Neste caso, a preposição “para” introduz uma expressão adverbial de julgamento ou opinião. 
4. Assim,  

a) na primeira lacuna, não cabem “inclusive” e “além”, que indicam adição, nem “a partir”, que introduz 
expressão de tempo. 

b) na segunda lacuna, não cabe “porque”, que introduz causa ou explicação, nem “já”, que demanda uma 
expressão de tempo. “Segundo” é sinônimo de “conforme”, mas as outras palavras da alternativa em 
que está não estão corretas. 

c) na terceira lacuna, caberia “Segundo”, estabelecendo-se, então, uma relação de conformidade, mas as 
outras palavras da alternativa em que está não estão corretas. Já “como”, para indicar 
conformidade, deveria estar acompanhado de um verbo (Como diz/disse o juiz), não cabendo, 
portanto, na frase. Quanto a “com”, não caberia na frase em qualquer uma de suas acepções. 

 

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 2, analise o emprego de “que” no texto. 

I. que, nos casos de habitações coletivas como os condomínios, [...] (linhas 02-03) 
II. que um morador utilize máscara nas áreas comuns do prédio, [...] (linha 04) 
III. que confessou não usar máscara adequadamente quando está nas dependências do condomínio,  [...] (linhas 

13-14) 

Questão 2 

O “que” retoma um termo anterior em 

(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III. 

A resposta correta é a letra B pelas razões que seguem: 

I. Nas linhas 02 e 03, “que” é uma conjunção integrante, que introduz o complemento do verbo “decidir”, e, 

portanto, nada retoma. 



II. Na linha 04, novamente é uma conjunção integrante, que introduz o complemento do verbo “determinar”, e, 

portanto, nada retoma. 

III. Nas linhas 13 e 14, “que” é pronome relativo, que retoma “morador” – o morador confessou não usar máscara 

adequadamente quando está nas dependências do condomínio”. 

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 3, analise com atenção as propostas de reescrita do segmento de 

texto a seguir e selecione a mais adequada em termos de coesão, coerência e correção gramatical. 

Questão 3 

     “Em tal contexto e em se tratando de questão de saúde pública, razoável a preocupação e a postura adotada 
pelo condomínio de exigir dos condôminos a utilização de máscaras nas áreas comuns do edifício, de maneira a 
preservar a segurança, a saúde e a vida de toda coletividade”, afirmou o magistrado.  (linhas 10 a 12) 

(A) Afirmou o magistrado que, em tal contexto e em se tratando de questão de saúde pública, será razoável a 
preocupação e a postura adotada pelo condomínio de exigir dos condôminos a utilização de máscaras nas 
áreas comuns do edifício, de maneira a preservar a segurança, a saúde e a vida de toda coletividade. 

(B) Com tal contexto e em se tratando de questão de saúde pública, sendo razoável a preocupação e a postura 
adotada pelo condomínio de exigir dos condôminos a utilização de máscaras nas áreas comuns do edifício, 
de maneira a preservar a segurança, a saúde e a vida de toda coletividade, afirmou o magistrado. 

(C) De maneira a preservar a saúde e a vida de toda a coletividade, o magistrado afirmou que é razoável a 
preocupação dos condôminos em utilizar máscaras nas áreas comuns do edifício por causa do contexto e 
da questão de saúde pública.  

(D) Em tal contexto e em se tratando de questão de saúde pública, é razoável a preocupação e a postura adotada 
pelo condomínio exigindo dos condôminos a utilização de máscaras nas áreas comuns do edifício, de 
maneira a preservar a segurança, a saúde e a vida de toda coletividade, afirmou o magistrado.  

A resposta correta é a letra D pelas razões que seguem: 

(A) A alternativa está errada porque o período relata o que o juiz destacou na sentença, e o verbo “ser” está 
no futuro do presente. 

(B) A alternativa está errada porque se transformou a afirmação do juiz em um fragmento de frase, que traz 
o verbo principal no gerúndio. 

(C) A alternativa está errada porque o juiz destacou a postura do condomínio em exigir dos condôminos a 
utilização de máscaras nas áreas comuns do edifício. 

(D) A alternativa está correta porque se manteve a integridade do período original, apenas se 
acrescentando a forma verbal “é”, que indica uma ação relacionada ao momento presente.  

 

Questão 4 

Se, no título do texto (linha 01), a palavra “morador” fosse para o plural, quantas outras modificações seriam 

necessárias no período para ajustes de concordância? 

(A) Uma 

(B) Duas 

(C) Três 

(D) Quatro 

A resposta correta é a letra A, como se comprova pela transformação a seguir: 

Moradores devem seguir normas do condomínio e usar máscara em áreas comuns. 

Apenas o verbo auxiliar passa para a terceira pessoa do plural, já que faz parte das duas locuções verbais: “devem 
seguir” e “devem usar”. 

Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar flexiona em número. 

 

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 5, analise as afirmações sobre o texto. 

I. Nas habitações coletivas, algumas regras não devem ser questionadas. 
II. Morador que não obedece às regras do condomínio pode ser lesivo à coletividade. 
III. Há um decreto estadual determinando que se use máscara em áreas comuns de prédios. 

Questão 5 

Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 



(D) II e III. 

A resposta correta é a letra D pelas razões que seguem: 
I. A afirmação é generalizante; o texto refere-se ao dever de cooperação inerente à forma de moradia, mas 

trata apenas do uso de máscaras, sem trazer à discussão a possibilidade ou não de questionamentos. 
II. A afirmação está correta, comprovando-se pela manifestação do juiz (linhas 13 e 14). 
III. A afirmação está correta, o que se comprova na linha 08 – [conforme] previsto em decreto estadual. 

 
REDAÇÃO 

PROPOSTA 

 A partir da leitura do texto desta prova, escreva um texto dissertativo-argumentativo discutindo o seguinte 
tema:  

Comportamento(s) lesivo(s) à coletividade em tempos de pandemia 

O(a) aluno(a) deve posicionar-se deixando bem claro o seu ponto de vista a respeito de comportamento(s) 

lesivo(s) à coletividade em tempos de pandemia em qualquer segmento da sociedade. 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. 

 


