
Português

     Quem apostou na tecnologia saiu ganhando, e isso ocorreu, principalmente, com os líderes do 
sistema bancário brasileiro. Os que até agora foram tímidos nessa área vão ter maior dificuldade 
de se integrar à complexidade tecnológica detonada pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB) e pela certificação digital. É um caminho sem volta e os bancos menos identificados com 
essa nova dinâmica são os  que se colocaram à venda enquanto é  cedo.  Há muito tempo a 
tecnologia está associada ao sistema bancário brasileiro. Quando a reserva de mercado impedia a 
importação  de itens  necessários  à  modernização  bancária,  foram  os  próprios  bancos  que 
investiram na fabricação desses equipamentos no Brasil.

Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.

01. Pelos  sentidos  do  texto,  subentende-se,  após  “Os”  (L2),  a  expressão  líderes  do  sistema 
bancário brasileiro.

02. O sinal de crase em “à complexidade” (R.4) deverá ser eliminado se o verbo “integrar” for 
substituído por adaptar.

03. A expressão “essa nova dinâmica” (L.5) é elemento coesivo que retoma a ideia explicitada em 
“certificação digital” (L.4).

04. Estaria gramaticalmente incorreta e em desacordo com os sentidos do texto a substituição da 
estrutura “está associada ao” (L.6) por está associada pelo.

05. Fica prejudicada a correção gramatical do período “Quando a reserva (...) equipamentos no 
Brasil” (L.7) eliminando-se os termos “foram” e “que”.

     Neste governo, o Brasil passou a contar com a Política Nacional de Saúde Bucal. Dessa 
política consta o programa Brasil Sorridente, que tem possibilitado a ampliação e a qualificação do 
acesso da população às ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde 
bucal, com base no entendimento de que esta é fundamental para a saúde geral e melhoria da 
qualidade de vida da população.

As  ações  especializadas  em  saúde  bucal  estão  sendo  expandidas  por  meio  da 
implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Os CEO oferecem tratamento 
de canal, atendimento a pacientes especiais, tratamento de doenças da gengiva, além de outros 
procedimentos a serem definidos localmente.

A partir do texto acima, julgue os itens subsequentes.

06.  Seria correto unir os dois períodos do segundo parágrafo substituindo-se o ponto final (L.6) 
por vírgula, e substituindo-se “Os CEO” (_.11) pela palavra que.

07. Prejudicaria a correção gramatical do período a substituição da expressão “a serem” (L.9) por: 
que devem ser.

08.  O sinal indicativo de crase em “às ações” (L.3) justifica-se pela regência de “possibilitado” 
(L.2).

09. Na linha 3, as vírgulas após “promoção” e após “prevenção” têm a mesma justificativa.



10. O termo “esta” (L.4) refere-se ao antecedente “saúde bucal” (L.4).

Gabarito

01. E 
Comentários:  os  que  =  aqueles  que  se  mantiveram  tímidos  não  são  os  lideres  do  sistema 
bancário brasileiro porque estes não são tímidos.

02. E 
Comentários: ambos são regidos pela preposição “a” por isso o acento grave indicativo de crase 
não pode ser eliminado.

03. E 
Comentários: retoma “Sistema de Pagamentos Brasileiro”

04. C  
Comentários: a regência do adjetivo pede a preposição “a”, por isso estaria errada a troca.

05. E  
Comentários:  a  retirada  dos  termos  não  prejudicaria  a  compreensão  do  trecho. “Quando  a 
reserva de mercado impedia a importação de itens necessários à modernização bancária,  os 
próprios bancos investiram na fabricação desses equipamentos no Brasil.”

06. C  
Comentários:  o  período  seria  composto  por  subordinação  e  a  segunda  oração  subordinada 
adjetiva explicativa.

07. E  
Comentários: a substituição de uma forma verbal pela outra não prejudicaria a compreensão do 
segmento.

08. E  
Comentários: a crase se justifica pela regência da palavra “acesso”.

09. C  
Comentários: as vírgulas nos dois casos separam termos da mesma natureza.

10. C  
Comentários:  é  um pronome demonstrativo  que  funciona  como termo de  coesão  referencial 
anafórica apontando para um termo antecedente.


