
EXEMPLOS DE QUESTÕES DA PROVA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUÊS – PRODUÇÃO DE TEXTO         

QUESTÕES QUE ENVOLVEM CONHECIMENTO RELATIVO À NORMA CULTA DA LÍNGUA (CONCORDÂNCIA 

VERBAL, REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL, PONTUAÇÃO, EMPREGO ADEQUADO DE TEMPOS E MODOS VERBAIS, 

ETC.) 

EXEMPLOS: 

Questão  

Reescreva a frase abaixo, substituindo o verbo em destaque pelo indicado entre parênteses. Faça 

modificações necessárias.  

Ocorreram vários estudos a respeito das bases psicobiológicas do medo. (haver) 

Houve vários estudos a respeito das bases psicobiológicas do medo. 

 

Questão  

Reescreva os períodos abaixo, nos quais há inadequação no emprego da palavra “onde” do ponto de vista 

da norma culta. Faça as alterações que julgar necessárias. 

a) Eu desejo um futuro onde sejam minimizadas as injustiças e desigualdades sociais. 

Eu desejo um futuro em que sejam minimizadas as injustiças e desigualdades sociais. 

 

b) A internet é um grande meio de divulgação de políticas governamentais onde o foco é a sustentabilidade. 

A internet é um grande meio de divulgação de políticas governamentais cujo foco é a sustentabilidade. 

 

Questão  

O parágrafo a seguir foi adaptado do texto “O que é a Conferência Rio + 20?” (Folha de S. Paulo, 

12/04/2012), mas a pontuação foi suprimida para atender à proposta desta questão.  Reescreva-o, 

pontuando-o corretamente. 

A Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável batizada de Rio+20 marca os 20 anos da 

Eco-92 a cúpula sobre meio ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992 dois temas centrais irão nortear as 

discussões na Rio + 20 o principal deles é a transição para a chamada economia verde que propõe a adoção de 

um novo sistema produtivo com base na baixa emissão de gases de efeito estufa na eficiência no uso dos 

recursos naturais e na inclusão social.  

A Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, batizada de Rio+20, marca os 20 anos da 

Eco-92, a cúpula sobre meio ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992. Dois temas centrais irão nortear as 

discussões na Rio + 20;  o principal deles é a transição para a chamada economia verde, que propõe a adoção de 

um novo sistema produtivo com base na baixa emissão de gases de efeito estufa, na eficiência no uso dos 

recursos naturais e na inclusão social.  

 

  

 



EXEMPLOS: 

Questão  

Reescreva o fragmento abaixo, empregando a palavra que apenas uma vez. Faça as adaptações 

necessárias. 

A área do parque da Juventude, que fica em São Paulo, foi dividida em três etapas de intervenção, já tendo sido 

duas delas concluídas. A primeira, que foi inaugurada no final de 2003, é a que compreende o parque Esportivo, 

um complexo de lazer que tem 35 mil metros quadrados. A segunda, que foi denominada parque Central, e que foi 

finalizada em setembro de 2004, colocou à disposição da cidade uma área de 90 mil metros quadrados, que foi 

planejada como espaço de contemplação do verde. 

A área do parque da Juventude, localizado em São Paulo, foi dividida em três etapas de intervenção, já tendo sido 

duas delas concluídas. A primeira, inaugurada no final de 2003, compreende o parque Esportivo, um complexo de 

lazer com 35 mil metros quadrados. A segunda, denominada parque Central, foi finalizada em setembro de 2004 e 

colocou à disposição da cidade uma área de 90 mil metros quadrados, planejada como espaço de contemplação 

do verde. 

 

Questão  

Reescreva as frases abaixo, substituindo o elemento coesivo em destaque por outro de valor semântico 

semelhante. Verifique se deverá haver outras alterações em decorrência da substituição. 

 Embora todos estejam preparados para reagir com medo diante de certos estímulos, em alguns a reação é mais 

intensa -- diferença explicada pela variabilidade genética decorrente da evolução. 

Possíveis respostas: 

Apesar de todos estarem preparados para reagir com medo diante de certos estímulos, em alguns a reação é 

mais intensa -- diferença explicada pela variabilidade genética decorrente da evolução.  

Todos estão preparados para reagir com medo diante de certos estímulos; no entanto, em alguns a reação é mais 

intensa -- diferença explicada pela variabilidade genética decorrente da evolução.  

A despeito de todos estarem preparados para reagir com medo diante de certos estímulos, em alguns a reação é 

mais intensa -- diferença explicada pela variabilidade genética decorrente da evolução. 

 

QUESTÕES QUE ENVOLVEM CONHECIMENTO RELATIVO A MECANISMOS DE ESTRUTURAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

DE FRASES 

Questão 

Una as frases abaixo em um único período, expressando as relações de sentido indicadas. 

Relação de oposição de ideias e de finalidade. 

Muitas pessoas afirmam repudiar atitudes mentirosas. 

Essas pessoas inventam histórias. 

Essas pessoas procuram justificar comportamentos inadequados. 



Embora muitas pessoas afirmem repudiar atitudes mentirosas, inventam histórias para justificar comportamentos 

inadequados. 

Questão 

Reescreva as frases abaixo, iniciando-as do modo indicado. Mantenha a mesma ideia das frases originais. 

a) Nos casos de distúrbio obsessivo-compulsivo, ideias desagradáveis recorrentes levam a comportamentos ou 

rituais estereotipados, como lavar as mãos a todo momento para evitar fontes de contágio.  

a1) Lavar as mãos a todo momento para evitar fontes de contágio  é um exemplo de comportamento ou ritual 

estereotipado decorrente de ideias desagradáveis recorrentes, observado nos casos de distúrbio  obsessivo-

compulsivo  

a2) O distúrbio obsessivo-compulsivo se caracteriza por comportamentos ou rituais estereotipados, como o de 

lavar as mãos a todo momento para evitar fontes de contágio. Esses comportamentos são decorrentes de ideias 

desagradáveis recorrentes. 

 

QUESTÕES QUE ENVOLVEM CONHECIMENTO RELATIVO AO EMPREGO DE RECURSOS TÍPICOS DA LINGUAGEM 

ESCRITA FORMAL PRESENTE EM TEXTOS ACADÊMICOS 

Questão  

No item seguinte, proceda como no modelo abaixo, reescrevendo a frase de dois modos distintos: 

Modelo 

Os cientistas têm investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e 

tratamentos distintos. 

Modo 1:  A possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos tem 

sido investigada pelos cientistas. 

Modo 2:  Tem-se investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e 

tratamentos distintos. 

 

Recentemente, um grupo de cientistas realizou um dos estudos mais interessantes a respeito de distúrbios de 

ansiedade. 

Modo 1: 

Um dos estudos mais interessantes a respeito de distúrbios de ansiedade foi realizado recentemente por um 

grupo de cientistas.  

Modo 2: 

Realizou-se, recentemente, um dos estudos mais interessantes a respeito de distúrbios de ansiedade. 

 

Questão 

Reescreva o trecho abaixo no discurso indireto, retirando as marcas da linguagem oral. (O trecho refere-se 

a um texto da prova) 



a) “Os remédios a gente tira do mato, ou planta perto da casa. Se a gente não tem mato e nem tem casa, aí fica 

difícil. Muitas vezes o branco não entende isso e nos dão os comprimidos, que também serve, mas o remédio 

melhor é a terra com tudo nela. Hoje a terra está nua, tiraram a roupa dela, não tem árvores. Isso traz  doenças”. 

 

b) “Tem branco bom, que sabe como vivemos e não fala mal de nós, traz remédio, nos visita, a gente fica um 

pouco feliz. Alguns entendem que temos nossa medicina e respeitam. Eu gosto quando chegam aqui sem pressa 

e quando ficam conversando com a gente”. 

 

Um dos índios entrevistados declarou que ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Um dos índios entrevistados declarou que os remédios usados pela tribo eram provenientes da mata ou de 

plantas próximas a suas casas. Afirmou que os homens brancos não compreendiam que os melhores remédios 

eram aqueles extraídos naturalmente da terra e lhes davam comprimidos que, embora funcionassem, não tinham 

a mesma qualidade. Segundo os índios, a terra hoje está devastada, está nua, sem roupa, sem árvores e, em 

consequência, há doenças. 

Um dos índios entrevistados declarou que existem homens brancos bons, que entendem o modo de vida dos 

índios e não lhes fazem mal. Esses homens os visitam, levam remédios e isso os deixa um pouco felizes. O índio 

afirmou, ainda, que alguns compreendem e respeitam a medicina praticada pelos índios e confessou que gosta, 

inclusive, quando os brancos chegam sem pressa à aldeia e ficam conversando com os membros da tribo. 

 

 
 

Questão  

Imagine que você está produzindo uma pequena monografia sobre o tema “Fobia Social” e uma de suas 

fontes de consulta foi o seguinte trecho da entrevista entre o médico Dráuzio Varela e o psiquiatra Márcio 

Bernik, que coordena o Ambulatório de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade de São Paulo. 

 
Fobia social 

(adaptado de http://www.drauziovarella.com.br/ExibirConteudo/822/fobia-social/pagina1/o-que-e-fobia-social) 

 

Drauzio – O que é fobia social? 

Márcio Bernik – Ansiedade social todos nós temos. É normal sentir certo grau de preocupação com a imagem e 

ao falar com uma autoridade ou com uma pessoa que não conhecemos, mas a maioria consegue lidar com essa 

sensação de desconforto. Algumas pessoas, porém, a evitam de modo tão intenso que comprometem a qualidade 

de vida. Esse tipo de esquiva fóbica é o que chamamos de fobia social. 

 
Drauzio – Qual a fronteira entre timidez aceitável e fobia social?  

http://www.drauziovarella.com.br/ExibirConteudo/822/fobia-social/pagina1/o-que-e-fobia-social


Márcio Bernik – Não existe fronteira nítida. Como todos os problemas de ansiedade fazem parte da vida psíquica 

normal (todos nós sentimos ansiedade em algumas ocasiões e sob certas circunstâncias), estabelecer uma linha 

divisória entre timidez e fobia social não é uma questão de branco e preto. Se a pessoa é tímida e inibida, mas 

tem amigos, participa das entrevistas de emprego, não é solitária, consegue estabelecer relacionamentos 

românticos, a timidez é um traço de personalidade e não está prejudicando sua vida. Entretanto, se impedida pela 

timidez não consegue encarar essas situações e torna-se solitária, precisa de tratamento. 

 
Drauzio – O que pode ser feito para prevenir a fobia social? 

Márcio Bernik – Há vários níveis de prevenção. É fundamental prestar atenção nos filhos de pacientes fóbico-

sociais. Eles constituem o grupo de maior risco, porque compartilham a carga genética dos pais e o ambiente em 

que vivem. A prevenção também pode ser realizada nas escolas. Nem sempre os profissionais que ali trabalham 

têm sensibilidade para perceber que algumas crianças estão sendo vitimizadas, o que pode levar à fobia social, 

especialmente se já tiverem um certo grau de timidez. Essas crianças precisam mudar de classe, de ambiente, 

precisam de proteção. Com esse objetivo, foram formados grupos nos Estados Unidos que propõem sessões de 

brincadeiras aos sábados reunindo crianças mais extrovertidas com as mais tímidas sob a supervisão de adultos 

para que as mais tímidas adquiram habilidades sociais que as pessoas mais velhas não sabem como ensinar. 

 
 

Resposta pessoal.  Esse tipo de questão pretende verificar a seleção e a relevância das informações, 

tendo em vista o propósito do texto solicitado. Observa-se a articulação e a clareza das ideias no texto 

produzido pelo aluno. 

 

Suponha que você queira incluir essas informações do especialista no seu trabalho. Sem copiar trechos 

da entrevista, dê continuidade aos parágrafos abaixo de modo a produzir três parágrafos coesos e 

coerentes que devem resultar em um pequeno trecho da sua monografia. O texto produzido por você 

precisa apresentar unidade, coerência e coesão. 

Fobia social pode ser definida como ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Embora não seja muito nítida, é possível estabelecer uma fronteira entre fobia social e timidez __________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



 

A fobia social pode ser prevenida. _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


