
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA  

PROVA DA TARDE 

 

QUESTÃO 01 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

(A) a – a – as 
(B) à – à – às 
(C) à – a – às 
(D) a – a – às 

A resposta correta é a letra D pelas razões a seguir expostas. 

 Diante do pronome “ninguém”, ocorre apenas a preposição “a” exigida pelo verbo “sobrepor-se”, não 
havendo, portanto, condições para crase (a + a). 

 Diante do verbo “excluir”, ocorre também apenas a preposição “a” exigida pelo verbo “continuar”, não 
havendo, portanto, condições para crase (a + a). 

 Diante da locução nominal “opiniões contrárias”, há a presença da preposição “a” exigida por “respeito” 
mais o artigo feminino plural referente ao substantivo “opiniões”, permitindo, portanto, condições para crase 
(a + as). 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa que apresenta sinônimo adequado para palavra do texto. 

(A) “manutenção” (linha 04) – reparação  
(B) “única” (linha 06) – rara  
(C) “capacitista” (linha 08) – preconceituosa 
(D) “caminho” (linha 10) – motivo  

A resposta correta é a letra D. Verifique-se a definição do dicionário Priberam On-line. 
ca·pa·ci·tis·ta 
(latim capacitas, -atis, capacidade + -ista) 
adjetivo de dois gêneros 
1. Relativo a capacitismo. 
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros 
2. Que ou quem age de forma discriminatória em relação a pessoas com algum tipo de deficiência. 
"capacitista", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2021, https://dicionario.priberam.org/capacitista [consultado em 23-10-2021]. 
As demais, substituições não estão, portanto, corretas. 
Manutenção (linha 04)  ato de manter (conservação/continuidade) 
Única (linha 06)  só (sem divisões) 
Caminho (linha 10)  percurso 

 

https://dicionario.priberam.org/capacitista


QUESTÃO 03 

Analise as afirmações sobre o emprego de palavras ou expressões no texto. 

I. A expressão “de fato” (linha 02) significa “real”, “verdadeira” e reforça o sentido da palavra “inclusão”. 
II. A palavra “assim” (linha 08) equivale a “desse modo” e se refere ao período que a segue (linhas 08 a 10 – 

até “caminho dos atletas”) 
III. O pronome “nós” (linha 10) foi empregado depois da preposição “com” (linha 10) porque está seguido de 

“mesmos”. 

Está/Estão correta(s) 

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

A alternativa correta é a C, apenas as afirmações I e III estão corretas. 
I. A afirmação está correta porque se pode fazer adequadamente a substituição de “de fato” tanto por “real” 

quanto por “verdadeira”, sem que se crie qualquer problema para o sentido do frase: “inclusão real” ou 
“inclusão verdadeira”. 

II. A afirmação II está incorreta porque, apesar de a palavra “assim” equivaler a “desse modo”, não se refere 
ao período que a segue, mas aos que a precedem: “Com todo o respeito às opiniões contrárias, eu 
gostaria de ver uma única edição de Jogos Olímpicos! Provas que intercalam os gêneros masculino e 
feminino, mas alternam também as pessoas com e sem deficiência.”. 

III. A afirmação está correta porque o pronome “nós” só poderá ser empregado depois da preposição “com” 
se for seguido de palavras de reforço, como “mesmos” e “próprios”.  

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa sobre troca de sinal de pontuação que causaria prejuízo de significado e/ou de estrutura 
à frase. 

(A) A vírgula utilizada no título é um mero recurso estilístico e poderia ser retirada. 
(B) O ponto de exclamação da linha 06 poderia ser substituído por vírgula, com a consequente alteração de 

maiúscula para minúscula em “Provas” (linha 07).  
(C) “Aí”, na linha 10, poderia estar entre vírgulas. 
(D) A vírgula depois de “Olimpíada” (linha 13) poderia ser retirada. 

A afirmação da letra A está incorreta, porque a vírgula do título não é um mero recurso estilístico. O autor 
utilizou a forma verbal “Para” (imperativo), fazendo do substantivo “(O)limpíadas” um vocativo, o que 
inviabiliza a retirada da vírgula sem modificação de estrutura e de sentido.  

QUESTÃO 05 

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

Para o autor, 

I. as paralimpíadas são um torneio excludente mesmo depois de mais de sessenta anos de sua criação. 
II. não se deve separar os atletas com e sem deficiência num mesmo torneio, nem os de gênero masculino ou 

feminino. 
III. ao juntarmos atletas com e sem deficiência em uma mesma olimpíada, avançaríamos no processo de 

inclusão. 

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

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

Apenas a afirmação III está correta, sendo I e II incorretas. 

O autor 

I. considera que as paralimpíadas foram “um importante caminho para o processo de inclusão”, mas que, 
“depois de mais de sessenta anos de sua primeira edição”, precisam ser repensadas (“está na hora de dar 
um passo adiante”). Tal consideração, portanto, não legitima a afirmação de as paralimpíadas sejam um 
torneio excludente mesmo depois de mais de sessenta anos de sua criação. 



II. afirma que gostaria de ver um único torneio com provas que, assim como alternassem os gêneros feminino 
e  masculino, também alternassem pessoas com e sem deficiência. A afirmação de que os gêneros 
masculino e feminino não devem ser separados num torneio é, portanto, incorreta. 

III. indica que um só torneio, incluindo atletas com e sem deficiência, seria “um passo adiante”, o que confirma 
a correção de que avançaríamos no processo de inclusão. 

 

 
REDAÇÃO 

PROPOSTA 

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

A inclusão das pessoas com deficiência por meio do esporte olímpico  

O(a) aluno(a) deve posicionar-se deixando bem claro o seu ponto de vista sobre o fato de o esporte 

olímpico ser um importante meio para o processo de inclusão das 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. 

 

 


