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CADERNO DE QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA
3. CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário
O pronome destacado foi utilizado na posição correta,
segundo as exigências da norma-padrão da língua portuguesa, em:

LÍNGUA PORTUGUESA

1. CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
a pontuação está corretamente empregada em:

A) Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas.
B) Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa, muitas doenças transmissíveis podem proliferar.
C) As empresas têm mantido-se atentas às leis de proteção ambiental vigentes no país poderão ser penalizadas.
D) Os dirigentes devem esforçar-se para que os funcionários tenham consciência de ações de proteção ao meio
ambiente.
E) Os trabalhadores das áreas rurais nunca enganaram-se a respeito da importância da agricultura para a
subsistência da humanidade.

A) O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem, de forma voluntária, aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social.
B) As empresas que optam por encampar a prática da
responsabilidade social, beneficiam-se de conseguir uma
melhor imagem no mercado.
C) A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias: por isso, as empresas
precisam relacionar-se melhor, com a sociedade.
D) A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo assim: a qualidade de
vida o bem-estar dos trabalhadores, a redução de impactos negativos, no meio ambiente.
E) Alguns críticos da responsabilidade social defendem
a ideia de que: o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos não a preocupação com a sociedade
como um todo.

4. CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário
A regência do verbo destacado está de acordo com as
exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:
A) Para ganhar espaço no mercado imobiliário, os bancos costumam a ampliar prazos e limites e baratear o financiamento da casa própria.
B) O planejamento econômico é fundamental para o
sucesso de um empreendimento familiar, o que envolve
ao ato de pesquisar as melhores oportunidades disponíveis.
C) Antes de se comprometer com a aquisição de um
imóvel acima de sua renda, recomenda-se ao comprador
que pesquise melhores condições de mercado.
D) A inadimplência ocorre quando o cidadão não acata
às cláusulas que determinam os prazos dos empréstimos
bancários.
E) Grande parte das pessoas que se candidatam a empréstimos bancários aspiram a construção da casa própria.

2. CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
o uso do acento grave indicativo da crase é obrigatório na
palavra destacada em:
A) Os pais, inseguros na sua tarefa de educar, não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação dos filhos.
B) A indisciplina nas salas de aula aumentou a partir do
momento em que as mídias divulgaram a necessidade de
dar maior liberdade aos estudantes.
C) A atenção e a motivação são condições que levam a
pessoa a pensar e agir de forma satisfatória para desenvolver o processo de aprendizagem.
D) As famílias e as escolas encontram-se, na atualidade, frente a jovens com quem não conseguem estabelecer
um diálogo produtivo.
E) As escolas chegaram a etapa em que os professores
estão cada vez mais com dificuldade para exercer o seu
importante papel de ensinar.
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5. CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil - Escriturário
De acordo com as exigências da norma-padrão da
língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente
empregado em:
A) No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais, por estarem no topo da
hierarquia urbana.
B) Conforme o grau de influência e importância internacional, classificou-se as 50 maiores cidades em três diferentes classes, a maior parte delas na Europa.
C) Há quase duzentos anos, atribuem-se às cidades a
responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a
cultura.
D) Em centros com grandes aglomerações populacionais, realiza-se negócios nacionais e internacionais, além
de um atendimento bastante diversificado, como jornais,
teatros, cinemas, entre outros.
E) Em todos os estudos geopolíticos, considera-se as
cidades globais como verdadeiros polos de influência internacional, devido à presença de sedes de grandes empresas transnacionais e importantes centros de pesquisas.
6. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
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A concordância do verbo destacado obedece ao que
determina a norma-padrão da Língua Portuguesa em:

[Quando a indústria pesada da tecnologia realmente
adotar políticas reconhecendo e incluindo bitcoins como
moeda válida, estará dado o primeiro passo para a criação
de um mercado financeiro global de bitcoins.]

A) O financiamento de imóveis populares a baixo custo
caracterizam a missão social dos bancos estatais.
B) Necessitam-se de muitas iniciativas para ampliar a
informatização do acesso bancário de modo a aumentar
sua eficiência.
C) A criação de moedas digitais que tem ocorrido na
internet devem provocar relevantes mudanças sociais.
D) A política de desenvolvimento social das comunidades carentes podem promover melhorias na vida de sua
população.
E) Na última década, criaram-se muitas oportunidades
de negociação para consumidores endividados.

C) “o comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias” (l. 7-10)
[o comércio internacional se modernizou e engendrou
a criação de moedas, embora facilitasse a circulação de
mercadorias]
D) “A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar uma
quantidade de riqueza acumulada tão grande que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria.” (l. 13-16)

7. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
A colocação do pronome destacado atende às exigências da norma-padrão da Língua Portuguesa em:

[A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar uma
grande quantidade de riqueza acumulada, para transformar o próprio dinheiro em mercadoria.]

A) Os clientes mais exigentes sempre comportaram-se
bem diante das medidas favoráveis oferecidas pelos bancos.
B) Efetivando-se os pagamentos com moedas virtuais,
os clientes terão confiança para utilizar esse recurso financeiro.
C) Os usuários constantes da internet não enganam-se
a respeito das vantagens do comércio on-line.
D) É preciso observar que a população interessa-se
pelas formas de aprendizagem condizentes com a sua cultura.
E) Os turistas tinham organizado-se para viajar quando
as condições econômicas melhorassem.

E) “Trata-se de um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, portanto, sem lastro, uma aberração
no mundo financeiro, que, não obstante isso, tem valor.”
(l.53-56)
[Apesar de se tratar de um título cambial digital, sem
emissor, sem cártula, e, portanto, sem lastro, uma aberração no mundo financeiro, tem valor.]
9. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
No texto, a palavra ou expressão a que se refere o termo destacado está expressa adequadamente entre colchetes em

8. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
A frase que está adequadamente reescrita entre colchetes, de modo a manter a relação lógica entre suas
ideias, estabelecida pela palavra ou pela expressão destacada, é:
A) “Foi necessária essa pequena exegese para refletirmos que não importa a forma como a sociedade queira se
organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano.” (l. 32-36)

A) “a produção de bens era limitada e feita por famílias
que trocavam seus produtos” (l. 1-3) [sociedades primitivas]
B) “poderá abrir as portas para novos serviços nas estruturas que se formarão não somente no mercado financeiro, em todas as suas facetas” (l. 66-68) [as portas]
C) “com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas.” (l. 9-10) [moedas]
D) “Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que
depois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo.” (l.
17-18) [Amsterdã]
E) “uma aberração no mundo financeiro, que, não obstante isso, tem valor.” (l. 55-56) [mundo financeiro]

[Foi necessária essa pequena exegese à medida que
refletimos que não importa a forma como a sociedade
queira se organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano.]
B) “Se a indústria pesada da tecnologia realmente adotar políticas reconhecendo e incluindo bitcoins como moeda válida, estará dado o primeiro passo para a criação de
um mercado financeiro global de bitcoins.” (l. 60-64)
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10. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
De acordo com as regras de regência verbal estabelecidas pela norma-padrão da Língua Portuguesa, o elemento
destacado está adequadamente empregado em:

C) “trocavam seus produtos de subsistência através do
escambo, organizado em locais públicos, decorrendo daí a
origem do termo ‘pregão’ da Bolsa” (l. 2-5) [produção de
bens]
D) “ela é sempre motivada por um fenômeno humano” (l. 35-36) [essa pequena exegese]
E) “o que isso tem a ver com bitcoins?” (l. 32) [transação financeira virtual]

A) Os inadimplentes infringem aos regulamentos estabelecidos pelas financeiras ao deixar de cumprir os prazos
dos empréstimos.
B) Os comerciantes elogiaram aos bancos às medidas
tomadas a favor de seus empreendimentos.
C) Vários executivos procuram realizar cursos de especialização porque cobiçam aos estágios mais avançados da
carreira.
D) Os funcionários mais graduados das grandes empresas aspiram aos melhores cargos tendo em vista o aumento de seu poder aquisitivo.
E) Algumas grandes empresas responsáveis pelas redes sociais ludibriam aos princípios estabelecidos por lei
ao permitir postagens agressivas.

13. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
O sinal indicativo da crase é obrigatório, de acordo
com a norma-padrão da Língua Portuguesa, na palavra
destacada em:
A) O atendimento a necessidades de imediatismo da
sociedade justifica o crescimento das formas de pagamentos digitais.
B) Os sistemas baseados em pagamentos móveis têm
chamado a atenção pela sua propagação em todo o mundo.
C) A opção pelas moedas digitais está vinculada a possibilidade de diminuir as operações financeiras com a utilização do papel-moeda.
D) Algumas tendências observadas no comportamento do consumidor e nas tecnologias devem influenciar a
infraestrutura dos bancos.
E) Os clientes tradicionais dos bancos já se acostumaram a utilizar suas agências para efetuar suas atividades
de negócio.

11. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
A palavra destacada apresenta a concordância nominal de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa
em:
A) Várias agências bancárias estão implementando a
biometria, nos caixas eletrônicos, baseados nas características físicas dos clientes.
B) O avanço dos serviços bancários e sucesso das moedas virtuais, ocorridas nos últimos anos, oferecem aos
usuários conectados experiências prazerosas.
C) O aumento do uso dos cartões fornecido por vários
bancos representa um dos elementos mais importantes e
característicos na área financeira do século XX.
D) A construção estratégica de curto e médio prazos,
compatível com os padrões de competitividade do mercado bancário, tornou os mecanismos de prevenção mais
eficientes.
E) As tecnologias de mobilidade e a competência dos
funcionários são característicos da rede bancária na atualidade.

14. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
Para que a leitura de um texto seja bem sucedida, é
preciso reconhecer a sequência em que os conteúdos foram apresentados.
Esse texto, antes de explicar como eram realizadas as
transações financeiras na época medieval, refere-se
A) à importância da criação de novos serviços na área
financeira, o que é de grande relevância para a sociedade
B) à possibilidade de criação de lastro para as moedas
virtuais devido à adesão de grandes empresas mundiais.
C) à invenção de um documento financeiro para evitar
o transporte de valores entre grandes distâncias.
D) à criação de instrumento a ser utilizado na aquisição de produtos e serviços por meio eletrônico.
E) ao surgimento do fenômeno da internet, responsável pela transformação do mundo em uma aldeia global.

12. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
No texto, a palavra ou expressão a que o termo destacado se refere está corretamente explicitada entre colchetes em:
A) “A teoria nos ensina que são três as suas principais
características” (l. 29-31) [ordem de pagamento]
B) “Criada por um ‘personagem virtual’, cuja identidade no mundo real é motivo de grande especulação” (l. 4950) [moeda virtual]
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15. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário
No texto, afirma-se que “a necessidade é a mãe das
invenções” (l. 36-37) para justificar a ideia de que
A) as moedas virtuais podem tornar obsoleta a emissão de letras de câmbio, de cheques e demais títulos monetários.
B) a criação de uma moeda virtual atende às exigências da sociedade atual, marcada pela globalização da informação.
C) a manutenção do sistema financeiro global depende da criação de mecanismos virtuais de circulação de dinheiro.
D) a exigência de lastro para que as moedas virtuais
sejam aceitas impossibilita o uso de bitcoins para transações na internet.
E) as transações financeiras devem ser realizadas virtualmente para que seja garantida maior segurança ao sistema bancário.

No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial:
A) O sindicato se preocupa com o aspécto educativo
da cartilha.
B) Várias entidades mantêm convênio conosco.
C) O consumidor tem de ser consciênte de seu papel
de cidadão.
D) O substântivo que traduz essa cartilha é “seriedade".
E) No rítmo em que a sociedade caminha, em breve
exerceremos plena cidadania.
17. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
Após ler o texto, que é uma reportagem, um funcionário do jornal decidiu enviá-lo por e-mail a um colega, mas,
além do texto completo, ele resolveu também anexar uma
imagem com a capa do jornal. A mensagem enviada tinha,
porém, uma concordância que desrespeitava a norma-padrão.
Essa concordância equivocada está exemplificada em:

16. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001

A) Mando-lhe dois arquivos alusivos à matéria mencionada em epígrafe.
B) Segue os dois arquivos que mencionei sobre a cartilha do consumidor.
C) Envio dois arquivos atachados referentes aos itens
que mencionei acima.
D) Veja nos anexos os dois arquivos sobre a matéria
mencionada.
E) Anexo nesta mensagem dois arquivos relacionados
com a reportagem.
18. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
De acordo com a norma-padrão, se fosse acrescentado ao trecho “disse o empresário” (L.29) um complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo de crase no seguinte caso:
A) a imprensa especializada
B) a todos os presentes
C) a apenas uma parte dos convidados
D) a suas duas assessoras de imprensa
E) a duas de suas secretárias
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19. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
Considere-se a hipótese de que, antes de publicado no
jornal, o texto foi revisto pelo seu editor, que propôs a alteração do trecho “‘tendo como base a ética, a qualidade
dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor’” (L. 20-21), pois o texto original continha uma vírgula
antes da conjunção e.
Se for considerado que ele se baseou nas regras de
emprego da vírgula adequado à norma-padrão, a decisão
do editor levou em conta a

21. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
No trecho “Batizada de Boas Vendas, Boas Compras! –
Guia prático de direitos e deveres para lojistas e consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código
de Defesa do Consumidor (CDC)” (L. 10-13), são palavras
de classes gramaticais diferentes
A) vendas e compras
B) prático e principais
C) publicação e pontos
D) direitos e lojistas
E) deveres e destaca

A) proibição de colocar vírgula antes da conjunção e.
B) recomendação de separar por vírgula os elementos
de uma enumeração.
C) interpretação de que a ênfase criada pela vírgula
antes do e era desnecessária.
D) obrigatoriedade de colocar vírgula apenas nos elementos iniciais de uma enumeração.
E) suposição de que a vírgula criaria um efeito de ambiguidade no texto.

22. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
Na última frase do texto, é transcrita a opinião de um
empresário, para quem “conhecer bem o CDC é vital não
só para os lojistas, mas também para seus fornecedores”.
(L. 30-31)
Considerando-se o conteúdo dessa opinião, que outra
estrutura frasal poderia representá-la?

20. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
O emprego do verbo destacado no trecho “‘queremos
contribuir para o crescimento sustentável das empresas’”
(L.. 18-19) contribui para indicar uma pretensão do presidente do Sindicato dos Lojistas, que começa no presente e
se estende no futuro.
Se, respeitando-se o contexto original, a frase indicasse uma pretensão que começasse no passado e se estendesse no tempo, o verbo adequado seria o que se destaca
em:

A) Conhecer bem o CDC é vital tanto para os lojistas
quanto para seus fornecedores.
B) Conhecer bem o CDC é vital em especial para os lojistas assim como para seus fornecedores.
C) Conhecer bem o CDC é vital nem tanto para os lojistas como para seus fornecedores.
D) Conhecer bem o CDC é vital inclusive para os lojistas
sem falar em seus fornecedores.
E) Conhecer bem o CDC é vital não tanto para os lojistas bem como para seus fornecedores.

A) quisemos contribuir para o crescimento sustentável
das empresas.
B) quisermos contribuir para o crescimento sustentável das empresas.
C) quiséssemos contribuir para o crescimento sustentável das empresas.
D) quereremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas.
E) quisera poder contribuir para o crescimento sustentável das empresas.

23. CESGRANRIO - 2015 - Banco do Brasil - Escriturário - 001
Na frase “‘É importante informá-lo dos seus direitos’”
(L. 28-29) emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por
empregar, em vez de lo, o pronome lhe.
A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e
respeitando-se a norma-padrão, seria:
A) É importante informar-lhe sobre os seus direitos.
B) É importante lhe informar a respeito dos seus direitos.
C) É importante informar-lhe dos seus direitos.
D) É importante informar-lhe os seus direitos.
E) É importante lhe informar acerca dos seus direitos.
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