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EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

EXPECTATIVA DE RESPOSTAS: 

 

CADERNO 1 - BRANCO 

QUESTÃO 1: a. CASAMENTO INFANTIL – Esse fator resulta em perda de autonomia e de 

controle das meninas sobre suas próprias vidas. 

b. GRAVIDÊS NA ADOLESCÊNCIA –  Esse fator frequentemente condena as 

meninas à estigmatização social e à pobreza extrema, além de impedir o acesso à 

educação. 

c. MORTALIDADE MATERNA – Esse fator possui relação direta com a falta de 

acesso a serviços de saúde de qualidade. 

d. MULHERES NO PARLAMENTO – Esse fator reflete a atenção que é conferida 

aos problemas que afetam os direitos das meninas. 

e. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELAS MENINAS – Esse 

fator relaciona-se à privação de oportunidades para as meninas, resultando em 

baixos índices de mobilidade social e empoderamento econômico. 

QUESTÃO 2: a. V 

b. F. A informação de que todos os indicadores influenciam de igual modo no 

destino das mulheres é falsa. No texto, Carolyn Miles afirma que o casamento 

infantil é o maior e mais impressionante indicador que inicia um ciclo de 

desvantagem para as meninas.  

c. V 

d. F. Burundi e Tanzânia não conseguiram boa classificação no ranking. Esses 

países ficaram nas posições 107 e 118, respectivamente. Além disso, a informação 

sobre os resultados positivos alcançados por esses dois países na área da educação 

é falsa (o texto sequer menciona dados sobre o sistema educacional dessas duas 

nações). 

e. V 

QUESTÃO 3: a) A resposta deve abarcar três dos seguintes fatores pesquisados, com respectivas 

causas de refutação:  

• O uso da maconha. Porque o aumento no uso da maconha é muito pequeno 

para ter impacto significativo nas atitudes dos americanos. 

• A faixa etária. Pois nos últimos 30 anos, tanto os jovens quanto os mais velhos 

desenvolveram, em ritmos similares, visões mais liberais sobre a legalização 

da maconha  

• A distribuição geográfica. Pois a taxa de mudança não foi diferente nos 

estados que legalizaram a maconha em relação aos outros que não legalizaram. 

• Variáveis demográficas como afiliações políticas, religiões, níveis 

educacionais, grupos étnico-raciais e gêneros. Porque dentro dessas variáveis 

o ritmo da mudança de opinião tem sido similar. 
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• O crescimento da desfiliação religiosa. Pois, apesar de ter tido impacto no 

crescimento do apoio à maconha, esse fator representa apenas uma pequena 

proporção da mudança. 

 

b) A resposta deve considerar as informações entre as linhas 36 e 61, no tópico: 

Media medical framing. Os pontos a seguir serão considerados chaves para a 

elaboração das respostas. 

• O suporte à legalização começou a aumentar rapidamente logo após os jornais 

tratarem a maconha como assunto médico. 

• Considerando os artigos publicados entre os anos de 1983 – 2015 o número 

de americanos apoiando a legalização começa a aumentar. Encontramos um 

agudo crescimento nas proporções de artigos publicados sobre a maconha que 

a discutem como erva medicinal. 

• Durante os anos 1990, reportagens tratando da maconha em termos criminais 

tornaram-se menos predominantes. Enquanto isso, o número de artigos 

discutindo os usos medicinais da maconha lentamente foram crescendo. Pelo 

final dos anos 1990, a maconha raramente era discutida no contexto do tráfico 

ou do abuso de drogas. 

• A maconha perdeu sua associação com as drogas de classificação I como a 

cocaína e a heroína no New York Times. Gradualmente, o estereótipo de 

usuário de maconha mudou de um indolente chapado querendo se drogar para 

um velho coitado em busca de alívio para a dor. 

QUESTÃO 4: a. O pronome relativo “who” (linha 23) tem por referente: younger generations 

(linha 22) 

b. O item “however” (linha 35) introduz: uma informação que contrasta com a 

ideia construída ao longo do parágrafo. 

c. A expressão “this one” (linha 60) refere-se: ao jornal The New York Times. 

d. O pronome “they” (linha 70) tem por referente: Americans (linha 68). 

e. A expressão “by contrast” (linha 77) poderia ser substituída, sem perda de 

sentido, por: “on the other hand”. 

QUESTÃO 5: a. "O casamento infantil inicia um ciclo de desvantagem que nega às meninas a 

oportunidade de aprender, desenvolver-se e ser crianças”, disse ela. “Forçar as 

meninas a se casarem cedo demais significa, muitas vezes, que elas não podem 

frequentar a escola e estão mais propensas a enfrentar violência doméstica, abuso 

e estupro. Elas engravidam e geram filhos antes de estarem fisicamente e 

emocionalmente prontas, o que pode ter consequências devastadoras para a saúde 

delas e de seus bebês”. 

b. Como o apoio à legalização da maconha e as preocupações com a severidade do 

sistema de justiça criminal mudaram mais ou menos na mesma época, é difícil 

saber o que veio primeiro. Foi a preocupação com a severidade do sistema de 

justiça criminal que afetou o apoio à legalização - ou vice-versa? 
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CADERNO 2 - AMARELO 

QUESTÃO 1: a) A resposta deve abarcar três dos seguintes fatores pesquisados, com respectivas 

causas de refutação:  

• O uso da maconha. Porque o aumento no uso da maconha é muito pequeno 

para ter impacto significativo nas atitudes dos americanos. 

• A faixa etária. Pois nos últimos 30 anos, tanto os jovens quanto os mais velhos 

desenvolveram, em ritmos similares, visões mais liberais sobre a legalização 

da maconha  

• A distribuição geográfica. Pois a taxa de mudança não foi diferente nos 

estados que legalizaram a maconha em relação aos outros que não legalizaram. 

• Variáveis demográficas como afiliações políticas, religiões, níveis 

educacionais, grupos étnico-raciais e gêneros. Porque dentro dessas variáveis 

o ritmo da mudança de opinião tem sido similar. 

• O crescimento da desfiliação religiosa. Pois, apesar de ter tido impacto no 

crescimento do apoio à maconha, esse fator representa apenas uma pequena 

proporção da mudança. 

b) A resposta deve considerar as informações entre as linhas 36 e 61, no tópico: 

Media medical framing. Os pontos a seguir serão considerados chaves para a 

elaboração das respostas. 

• O suporte à legalização começou a aumentar rapidamente logo após os jornais 

tratarem a maconha como assunto médico. 

• Considerando os artigos publicados entre os anos de 1983 – 2015 o número 

de americanos apoiando a legalização começa a aumentar. Encontramos um 

agudo crescimento nas proporções de artigos publicados sobre a maconha que 

a discutem como erva medicinal. 

• Durante os anos 1990, reportagens tratando da maconha em termos criminais 

tornaram-se menos predominantes. Enquanto isso, o número de artigos 

discutindo os usos medicinais da maconha lentamente foram crescendo. Pelo 

final dos anos 1990, a maconha raramente era discutida no contexto do tráfico 

ou do abuso de drogas. 

• A maconha perdeu sua associação com as drogas de classificação I como a 

cocaína e a heroína no New York Times. Gradualmente, o estereótipo de 

usuário de maconha mudou de um indolente chapado querendo se drogar para 

um velho coitado em busca de alívio para a dor. 

QUESTÃO 2: a. O pronome relativo “who” (linha 23) tem por referente: younger generations 

(linha 22) 

b. O item “however” (linha 35) introduz: uma informação que contrasta com a 

ideia construída ao longo do parágrafo. 

c. A expressão “this one” (linha 60) refere-se: ao jornal The New York Times. 

d. O pronome “they” (linha 70) tem por referente: Americans (linha 68). 

e. A expressão “by contrast” (linha 77) poderia ser substituída, sem perda de 

sentido, por: “on the other hand”. 

QUESTÃO 3: a. CASAMENTO INFANTIL – Esse fator resulta em perda de autonomia e de 

controle das meninas sobre suas próprias vidas. 

b. GRAVIDÊS NA ADOLESCÊNCIA –  Esse fator frequentemente condena as 

meninas à estigmatização social e à pobreza extrema, além de impedir o acesso à 

educação. 

c. MORTALIDADE MATERNA – Esse fator possui relação direta com a falta de 

acesso a serviços de saúde de qualidade. 
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d. MULHERES NO PARLAMENTO – Esse fator reflete a atenção que é conferida 

aos problemas que afetam os direitos das meninas. 

e. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELAS MENINAS – Esse 

fator relaciona-se à privação de oportunidades para as meninas, resultando em 

baixos índices de mobilidade social e empoderamento econômico. 

QUESTÃO 4: a. F. A informação de que todos os indicadores influenciam de igual modo no 

destino das mulheres é falsa. No texto, Carolyn Miles afirma que o casamento 

infantil é o maior e mais impressionante indicador que inicia um ciclo de 

desvantagem para as meninas.  

b. V 

c. V 

d. V 

e. F. Burundi e Tanzânia não conseguiram boa classificação no ranking. Esses 

países ficaram nas posições 107 e 118, respectivamente. Além disso, a informação 

sobre os resultados positivos alcançados por esses dois países na área da educação 

é falsa (o texto sequer menciona dados sobre o sistema educacional dessas duas 

nações). 

QUESTÃO 5: a. Como o apoio à legalização da maconha e as preocupações com a severidade do 

sistema de justiça criminal mudaram mais ou menos na mesma época, é difícil 

saber o que veio primeiro. Foi a preocupação com a severidade do sistema de 

justiça criminal que afetou o apoio à legalização - ou vice-versa? 

b. "O casamento infantil inicia um ciclo de desvantagem que nega às meninas a 

oportunidade de aprender, desenvolver-se e ser crianças”, disse ela. “Forçar as 

meninas a se casarem cedo demais significa, muitas vezes, que elas não podem 

frequentar a escola e estão mais propensas a enfrentar violência doméstica, abuso 

e estupro. Elas engravidam e geram filhos antes de estarem fisicamente e 

emocionalmente prontas, o que pode ter consequências devastadoras para a saúde 

delas e de seus bebês”. 

 

 

 

 

 

 

 
 


