
PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – DIREITO 

 

QUESTÃO 01 

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

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

As relações que justificam a alternativa C como correta encontram-se inseridas nos trechos transcritos do texto. 

Primeira e segunda lacunas: “Os médicos afirmam que os cigarros eletrônicos são “uma ameaça à saúde pública” 
por não só terem efeitos danosos à saúde, mas também por serem porta de entrada dos jovens no mundo da nicotina. 
 ➔ Tanto o substantivo “ameaça” quanto o adjetivo “danosos” regem a preposição “a”, gerando, portanto, condições 

para a crase, já que, nos duas ocorrências, o substantivo “saúde” é feminino, sendo precedido do artigo “a”. Assim, 

“a” (prep.) + “a” (artigo) = à. 

Terceira lacuna: “O jovem não pensa a longo prazo” ➔ O “a” está diante de uma palavra masculina, sendo, portanto, 

apenas uma preposição.. 

QUESTÃO 02 

Se, na linha 05, as palavras “os produtos” fossem trocadas por “o produto”, quantas outras modificações seriam 
necessárias no período para ajustes de concordância? 

(A)  Três  
(B)  Quatro  
(C)  Cinco 
(D)  Seis   

As razões que justificam a alternativa B como correta encontram-se inseridas no trecho transcrito do texto. 

(B)  “o produto é muito comum entre os jovens, apesar de não poder ser comercializado no país.” ➔ São quatro, 
portanto, as modificações na frase. 

 

INSTRUÇÃO: Para resolver a questão 03, 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. 

“[...] é que pessoas não fumantes acabam experimentando pela pressão social, ou por acharem que não faz mal, 
e quem usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante.” 

 



QUESTÃO 03 

(A)  é que pessoas não fumantes acabam experimentando pela pressão social, ou não faz mal, e quem usa o vape tem  
três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante. 

(B)  é que pessoas não fumantes acabam experimentando pela pressão social, por acharem que não faz mal, quem 
usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante. 

(C)  é que pessoas não fumantes acabam experimentando por serem pressionados, ou por acharem que não fazem 
mal, quem usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante. 

(D)  é que pessoas não fumantes acabam experimentando por serem pressionadas socialmente, ou por acharem 
que não faz mal, e quem usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar 
fumante. 

As razões que justificam a alternativa D como correta encontram-se inseridas nos trechos transcritos do texto. 

(A) “é que pessoas não fumantes acabam experimentando pela pressão social, ou não faz mal, e quem usa o vape 

tem  três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante.” ➔ Não há paralelismo entre 

“pela pressão social” e “ou não faz mal”, uma vez que o “ou” está coordenando uma expressão 

preposicionada e uma oração, elementos com estruturas sintáticas diferentes.  

(B) " é que pessoas não fumantes acabam experimentando pela pressão social, por acharem que não faz mal, quem 

usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante.. ➔ Não há 

paralelismo entre “pela pressão social” e “ou por acharem que não faz mal”, uma vez que o “ou” está 

coordenando uma expressão preposicionada e uma oração reduzida, elementos com estruturas sintáticas 

diferentes. Além disso, a frase iniciada pelo pronome “quem” é siamesa – deveria estar separada do 

período anterior por ponto final. 

(C) “é que pessoas não fumantes acabam experimentando por serem pressionados, ou por acharem que não fazem 

mal, quem usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante.” ➔ Nesta 

alternativa, há paralelismo entre “por serem [...] ou por acharem”, no entanto a concordância de 

“pressionados” e do verbo “fazer” está inadequada – deveria ser “pressionadas” (pessoas não fumantes) 

e “faz” (cigarro eletrônico). Além disso, a frase iniciada pelo pronome “quem” é siamesa – deveria estar 

separada do período anterior por ponto final. 

(D) “é que pessoas não fumantes acabam experimentando por serem pressionadas socialmente, ou por acharem que 
não faz mal, e quem usa o vape tem três vezes mais chance de tentar o cigarro convencional e se tornar fumante.” 
➔ Nesta alternativa todos os problemas de construção descritos antes foram corrigidos. 

QUESTÃO 04 

Qual das perguntas a seguir NÃO pode ser respondida apenas pela leitura do texto? 

(A)  Qual é a lei que proíbe o cigarro eletrônico? 
(B)  Por que os jovens são atraídos pelo cigarro eletrônico? 
(C)  Que substância aparece em grandes quantidades no cigarro eletrônico?  
(D)  Por que o pulmão dos jovens está mais suscetível a lesões? 

 

As razões que justificam a alternativa A como correta encontram-se inseridas a seguir. 

(A) Não há no texto referência a qualquer lei que proíba o cigarro eletrônico. Informa-se apenas que é proibido 
no Brasil. 

(B) “Em uma embalagem colorida, com sabores diferentes, sem o cheiro ruim do cigarro tradicional e com uma grande 
quantidade de fumaça, os produtos são muito comuns entre os jovens, apesar de não poderem ser 
comercializados no país.” 

(C) “É um produto com doses estratosféricas de nicotina” 

(D) “Os pulmões do público jovem, que é o principal usuário do cigarro eletrônico, também não estão preparados para 
lidar com a carga de substâncias químicas inaladas. O médico explica que o órgão só atinge a maturidade, o pico 
de funcionamento, aos 25 anos. Antes disso, está mais suscetível a lesões.” 

QUESTÃO 05 

Analise as opções para substituição de nexos no texto sem alteração dos demais elementos da frase. 

I. Mas também (linha 8) – embora 

II. Quando (linha 16) – assim que 

III. Como (linha 17) – uma vez que 

Está(ão) correta(s)  



(A)  III, apenas. 

(B)  I e II, apenas. 

(C)  II e III, apenas. 

(D)  I, II e III. 

As razões que justificam a alternativa A como correta encontram-se inseridas nos trechos transcritos do texto. 

I. “Os médicos afirmam que os cigarros eletrônicos são “uma ameaça à saúde pública” por não só terem efeitos 
danosos à saúde, mas também por serem porta de entrada dos jovens no mundo da nicotina.” ” ➔ “Mas também” 
não poderia ser substituído por “embora” por duas razões: o primeiro estabelece relação de adição e está 
empregado com verbo no modo indicativo; o segundo estabelece relação de concessão e deve ser 
empregado com verbo no modo subjuntivo. 

II. “e quando a pessoa está fisgada pela nicotina, ela vai atrás do que puder para conseguir a substância.” ➔ Embora 
a relação estabelecida por “quando” e “assim que” seja a mesma (tempo), o segundo não poderia substituir 
o primeiro porque pede verbo no modo subjuntivo. 

III. “Como o cigarro eletrônico é caro, acaba fumando o convencional” ➔ Nesta alternativa, tanto a relação 
estabelecida quanto o tempo verbal permanecem adequados na substituição. 

 
REDAÇÃO 

PROPOSTA 

 A partir da leitura do texto desta prova e de seus conhecimentos de mundo, escreva um texto dissertativo-
argumentativo respondendo à seguinte questão: Haveria diminuição do consumo do cigarro eletrônico se seus 
usuários fossem punidos ou multados?  

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

haver, ou não, diminuição do consumo do cigarro eletrônico se seus usuários forem punidos ou multados. 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. 

 


