
Português

Texto para os itens de 1 a 10

Representantes dos maiores bancos brasileiros reuniram-se no Rio de Janeiro para discutir um 
tema desafiante. Falaram sobre a necessidade de estabelecer mecanismos de controle sobre o 
oceano de incertezas que cerca o mercado financeiro e, assim, atenuar os solavancos que volta e 
meia ele provoca na economia mundial. Na mais recente crise — a do mercado de hipotecas de 
alto risco dos Estados Unidos — , os bancos americanos amargaram perdas superiores a 100 
bilhões de dólares. A turbulência decorrente do estouro de mais essa bolha ainda não teve suas 
conseqüências totalmente dimensionadas. A questão que se coloca é até que ponto é possível 
injetar alguma previsibilidade em um mercado tão interconectado, gigantesco e que tem o risco no 
DNA. O único consenso é que o mercado precisa ser mais transparente. O investidor tem o direito 
de ser informado sobre a composição do produto que estiver comprando e o grau de risco que 
está assumindo.
Veja, 12/3/2008 (com adaptações).

Com relação às informações do texto acima e à sua organização, julgue os itens de 1 a 8.

01. Infere-se da argumentação do texto que a crise do mercado de hipotecas nos Estados Unidos 
foi causada pela falta de transparência desse mercado para o investidor.

02. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, é possível deslocar a oração “para 
discutir um tema desafiante” (l. 2), que expressa uma finalidade, para o início do período, fazendo-
se  os  devidos  ajustes  nas  letras  maiúsculas  e  acrescentando-se  uma  vírgula  logo  após 
“desafiante”.

03.  No texto, “ele” (l. 4) refere-se a “tema desafiante” (l. 2), e “essa bolha” (l. 7-8) refere-se a 
“turbulência” (l. 7). 

04.  Embora “se”, em “se coloca” (l. 11-12), possa ser classificado como partícula apassivadora 
tanto quanto como pronome reflexivo, é nesta última função que está empregado no texto.

05. Preservam-se a coerência da argumentação e a correção gramatical do texto ao se inserir um 
sinal de dois-pontos depois da primeira ocorrência de “é” na linha 9 e um ponto de interrogação 
depois de “DNA” na linha 10.

06. É possível inferir do texto que o fato de o mercado ser “interconectado” (l. 10), “gigantesco” (l. 
10) e ter “o risco no DNA” (l. 10) dificulta a adoção de mecanismos de controle sobre ele.

07. Na linha 11, o termo “O investidor” pode ser substituído por  Qualquer investidor ou por 
Os investidores, sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical do período.

08.  Na linha 12, a substituição de “estiver” por está, provocaria incoerência textual e incorreção 
gramatical no período. 

Tendo  o  texto  como  referência  inicial  e  considerando  aspectos  significativos  do  atual 
cenário econômico-financeiro mundial, julgue os itens a seguir.

09. O aparato tecnológico hoje existente, tão importante para o sistema produtivo,  também 
permite que o mercado financeiro global funcione praticamente sem interrupção.



10. A globalização caracteriza-se, entre outros aspectos, pela rapidez e pela facilidade com que os 
capitais circulam pelos mercados financeiros, não raro com objetivos meramente especulativos.

Gabarito
01. C  
Comentário: No final do texto, o autor deixa claro que o investidor tem o direito de ser bem 
informado  a  respeito  da  composição  do  produto  que  está  comprando  e  o  risco  que  está 
assumindo ao fazê-lo.

02. C 
Comentário: As orações subordinadas adverbiais, quando antepostas à oração principal, devem 
vir separadas por vírgula; logo o deslocamento do sintagma oracional pode ser feito observando a 
letra maiúscula por se tratar de início de período.

03. E 
Comentário: “ele” refere-se a “mercado financeiro” ; é um elemento de coesão referencial a que 
chamamos anafórico. “...essa bolha” refere-se à “recente crise”.

04. E
Comentário:  A partícula  SE  em  questão  é  um  pronome  apassivador  que  caracteriza  a  voz 
passiva sintética. Pode-se comprovar fazendo a inversão para a voz passiva analítica “A questão 
que é colocada...”

05. C
Comentário: Os  sinais  inseridos  estariam  corretos.  Os  dois-pontos  introduziriam  uma 
exemplificação o que provocaria uma interrogativa direta.

06. C 
Comentário:  Essa interatividade e interconexão dificultam o controle do mercado, pois é difícil 
controlar um mercado amplo e abrangente.

07. E
Comentário: artigo definido singular confere ao termo substantivo um valor específico, enquanto 
o pronome indefinido e o plural generalizam não podendo haver a troca sem que haja prejuízo 
para o sentido e, além disso, o termo no plural implicaria a concordância em número com o verbo 
TER. 

08. E
Comentário:  não provocaria incoerência textual nem incorreção gramatical no período. A flexão 
está  perfeita  com o  emprego  das  outras  formas  verbais  dando  ao  texto  o  aspecto  de  ação 
realizada na hora da compra, no presente e com ampla certeza do fato.

09. C
Comentário: uma  vez  que  a  tecnologia  da  comunicação  de  dados  permite  uma  conexão 
instantânea entre os diversos agentes econômicos distribuídos no globo terrestre. 

10. C
Comentário: tal velocidade, também associada à rede global de comunicação de dados, permite 
uma agilidade de aplicações nos diversos mercados financeiros que pode ser na produção como 
também na especulação. A tecnologia não consegue refrear a ganância do homem. 


