
 
PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA - 29 DE ABRIL DE 2019 

 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 
01) Na imagem do texto aparece dois jovens negros segurando um cartaz que contém “traços” na cor 
vermelha e os dizeres CONTRA O GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA. No contexto 
representado pela imagem, que expressa um movimento social de luta pelo direito à vida, os “traços” 
na cor vermelha têm relação de sentido com a palavra (1,0)    
 

A (    ) JUVENTUDE.  
B ( x ) GENOCÍDIO.   
C (    ) NEGRA.  
 
02) No trecho “Em um momento em que a redução da maioridade penal volta a ser discutida como 
solução para a segurança”, a expressão “redução da maioridade penal” significa: (1,0) 

 
A ( x ) diminuir a idade mínima para que uma pessoa possa ser julgada criminalmente por seus atos.  
B (    ) tornar mais rigorosas as atividades socioeducativas aplicadas ao menor infrator.      
C (    ) conter a criminalidade cometida contra os jovens entre 16 e 18 anos.  
 
03) Conforme se observa no gráfico, o número de homicídios por armas de fogo cometidos contra as 
pessoas negras menores de 19 anos de idade entre os anos de 1997 e 2017 (1,0) 

  

A (    ) se equiparou aos casos de homicídios cometidos contra os jovens brancos.  
B (    ) ficou praticamente estável.   
C ( x ) cresceu disparadamente, superando os homicídios contra pessoas brancas da mesma faixa 
etária.  
 
04) De acordo com o texto, entre os anos de 1997 e 2017 o aumento de homicídios causados por 
armas de fogo foi de (1,0) 

 
A (    ) 429%.      
B ( x ) 120%.      
C (    ) 102%.      
 
05) Transcreva o trecho que apresenta a conclusão da Fundação Abrinq após verificar que em 20 
anos o número de assassinatos de jovens negros no Brasil aumentou 429%. (1,0)     
 
A fundação conclui que, baseado nos números, o Brasil vive em um cenário de guerra civil. 

 

06)  De acordo com o texto 2, como era o jovem assassinado na percepção dos/as amigos/as e 
parentes? (1,0) 
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Parentes e amigos/as reconheciam Vitor como uma jovem prestativo, que ajudava em casa e era 
tranquilo.   

 

07)  Qual é a expressão do primeiro parágrafo do texto 2 que melhor descreve o sentido da palavra 
inicial do título do texto 1? (1,0) 

“foi baleado” 

 

08)  De que forma é possível relacionar o episódio mostrado no texto 2 com o resultado da pesquisa 
realizada pela Fundação Abrinq, apresentado no texto 1. (1,5) 

 
O episódio apresentado no texto 2, de  um jovem negro de 19 anos assassinado por arma de fogo, 

sustenta a percepção expressa no relatório pelos/as pesquisadores/as de que as pessoas negras 

nessa faixa etária estão mais vulneráveis à violência em relação às pessoas não negras e que a 

violência armada constitui uma dimensão da criminalidade cometida contra as pessoas negras.   

 

09) O texto 1 indica estatisticamente uma crescente trajetória de violência contra a pessoa negra no 
Brasil, ou seja, os números apontam que o extermínio dos/as negros/as continua. Escreva um texto, 
em português, salientando, na sua opinião, motivações que sustentam os atos de genocídio racial no 
Brasil há séculos. (1,5) 

Espera-se que o/a candidato/a apresente e sustente discursivamente uma série de motivações para 
os atos de genocídio contra a pessoa negra como, por exemplo, os diversos sentimentos racistas.   

 

 

 


