APRESENTAÇÃO
É fundamental estudar o perfil da banca examinadora por meio de questões
anteriores do concurso. Disponibilizamos, por isso, a última prova do Banco
do Brasil – organizada pela CESGRANRIO e aplicada em 2018 – resolvida e
comentada, item a item! Todas as questões do certame acompanham o
gabarito oficial, seguido do passo a passo das resoluções. Também estão
complementadas com as mudanças ocorridas desde à época da prova ao
cenário atual.
Além de testar seus conhecimentos, você vai revisar a teoria estudada,
praticar a metodologia da organizadora e acompanhar o raciocínio das
resoluções, pelos comentários exclusivos de nossos professores especialistas
em concursos.
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LÍNGUA
PORTUGUESA
1. (BANCO DO BRASIL – ESCRITURÁRIO –
CESGRANRIO – 2018) De acordo com as
exigências da norma-padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em:

b) O planejamento econômico é fundamental para o sucesso de um empreendimento familiar, o que envolve ao ato
de pesquisar as melhores oportunidades disponíveis.

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.

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.

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 desenvolvi- mento 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.

2. (BANCO DO BRASIL – ESCRITURÁRIO – CESGRANRIO – 2018) A regência do verbo destacado está de acordo com as exigências da
norma-padrão da língua portuguesa em:
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a) Para ganhar espaço no mercado imobiliário, os bancos costumam a ampliar
prazos e limites e baratear o financiamento da casa própria.

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 em- préstimos bancários aspiram a construção da casa própria.

GABARITO COMENTADO
1.
Em “a”: Errado – Porque o núcleo do sujeito
paciente “papel” está no singular, assim, o
correto é o verbo “confere-se”, no singular.
Em “b”: Errado – O núcleo do sujeito “50” está no plural, por isso, o correto
é «classificaram-se».
Em “c”: Certo – Os núcleos do sujeito são
“Responsabilidade e condição”, como se
trata de um sujeito composto, o verbo deve
estar no plural.
Em “d”: Errado – O núcleo do sujeito paciente
«negócios» está no plural, assim, o verbo
também deve estar no plural: “realizam-se”.
Em “e”: Errado – O núcleo do sujeito é “cidades”, por isso, o verbo também deve estar no
plural.
Resposta: Letra C.

Em “a”: Errado – O verbo “costumar” é transitivo direto e não exige preposição.
Em “b”: Errado – O verbo “envolver” é transitivo direto e não exige preposição.
Em “c”: Certo – Porque o verbo “recomendar” é transitivo direto e indireto, ou seja,
tem um complemento com preposição e
outro sem preposição.
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2.

Em “d”: Errado – O verbo “acatar” é transitivo
direto e não exige preposição.
Em “e”: Errado – O verbo aspirar, no sentido de desejar ou almejar, é trânsito indireto,
logo, deveria haver a preposição “a” indicada
pela crase.
Resposta: Letra C.
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