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1.  LÍNGUA PORTUGUESA
Relacionamento com o dinheiro

1 Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações liga-
das ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito impor-
tante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado 
e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem 
contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando 
nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro.

2 Se paramos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro 
muito mais complexo que o das gerações anteriores. No entanto, o nível de 
educação financeira da população não acompanhou esse aumento de com-
plexidade. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao 
crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento exces- sivo, privando as 
de parte de sua renda em função do pagamento de prestações mensais que 
reduzem Suas capacidades de consumir produtos que lhes trariam satisfação.

3 Infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas 
buscar informações que as auxiliem na gestão de suas finanças. Para agra-
var essa situação, não há uma cultura coletiva, ou seja, uma preo cupação 
da sociedade organizada em torno do tema. Nas escolas, pouco ou nada é 
falado sobre o assunto. As empresas, não compreendendo a importância 
de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não inves-
tem nessa área. Similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não 
há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento 
familiar. igualmente entre os amigos, assuntos ligados à gestão financeira 
pessoal muitas vezes são considerados invasão de privacidade e pouco se 
conversa em torno do tema. Enfim, embora todos lidem diariamente com 
dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos.

4 A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre 
os quais, possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar para o 
enfrentamento de imprevistos financeiros e para a aposentadoria, qua-
lificar para o bom uso do sistema financeiro, reduzir a possibilidade de o 
indivíduo cair em fraudes, preparar o caminho para a realização de sonhos, 
enfim, tomar a vida melhor.

01. Considerando-se as regras da norma-padrão da língua portuguesa, 
a concordância nominal da palavra destacada está adequadamente 
construída em:
a) Naquela palestra, foram abordadas ensinamentos e orientações 

sobre o bom uso do dinheiro.

b) Sempre há bastante investidores interessados em discussões 
que abordam o mercado de ações.

c) Perderemos menas oportunidades se nos mantivermos sempre 
atentos ao mercado financeiro. 

d) O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomera-
dos francos-brasileiros no país.

e) É proibida a movimentação financeira efetuada por menores 
no âmbito do direito financeiro.

02. A frase que, ao ser reescrita, guarda o mesmo sentido do trecho do 
parágrafo 3 “Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, 
poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos.” é:
a) Enfim, quando todos lidam diariamente com dinheiro, poucos 

se dedicam a gerir melhor seus recursos.

b) Enfim, por todos lidarem diariamente com dinheiro, poucos se 
dedicam a gerir melhor seus recursos.

c) Enfim, como todos lidam diariamente com dinheiro, poucos se 
dedicam a gerir melhor seus recursos.

d) Enfim, apesar de todos lidarem diariamente com dinheiro, pou-
cos se dedicam a gerir melhor seus recursos.

e) Enfim, desde que todos lidem diariamente com dinheiro, poucos 
se dedicam a gerir melhor seus recursos.

03. No trecho do parágrafo 3 “As empresas, não compreendendo a 
importância de ter seus funcionários alfabetizados financeira-
mente, também não investem nessa área”, a oração destacada tem 
valor semântico de
a) causa

b) proporção

c) alternância

d) comparação

e) consequência 

04. Sendo a clareza um requisito básico da escrita, a seguinte 
frase NÃO apresenta ambiguidade, estando apta a figurar em um 
texto oficial: 
a) A empresa que investe em seus funcionários cuida de seu equi-

líbrio financeiro. 

b) O economista discutiu com o presidente da empresa, em sua 
sala, a melhor forma de gerir os negócios.

c) O nível de educação financeira da população, que cresceu muito 
nos últimos anos, é o tema da próxima palestra.

d) O diretor da escola comunicou ao professor que ele ofereceria 
um curso de educação financeira para a comunidade escolar.

e) Depois de ler o edital e seu anexo, o gestor solicitou a alteração 
deste.

05. O paralelismo sintático é uma das convenções estabelecidas para a 
escrita oficial. A frase cuja organização sintática está plenamente de 
acordo com essa convenção é:
a) É muito salutar que as pessoas se programem em relação à 

saúde e financeiramente. 

b) O mundo financeiro, hoje, facilita o acesso ao crédito e leva ao 
endividamento progressivo.

c) Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, 
segurança e que realizemos nossos sonhos.  

d) A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos exces-
sivos e que comprometem nosso orçamento.

e) Os especialistas aconselham as escolas a promoverem momen-
tos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alu-
nos e que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. 

06. Considerando-se a organização composicional do texto lido, 
compreende-se que ele se classifica como
a) argumentativo, pois defende a ideia de que é importante saber 

lidar com o dinheiro

b) narrativo, pois relata o episódio de uma conversa sobre gestão 
financeira entre amigos.

c) descritivo, pois reproduz uma cena de elaboração de orçamento 
no cotidiano de uma família.

d) expositivo, pois apresenta informações objetivas sobre conceitos 
da área de educação financeira.

e) injuntivo, pois instrui acerca da elaboração de orçamentos para 
uma vida financeira mais saudável.

07. Considere a palavra destacada no seguinte trecho do parágrafo 2: 
“A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao 
crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo”. 
Essa palavra pode, sem prejuízo do sentido desse trecho, ser substi-
tuída por
a) básico

b) essencial
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c) inevitável

d) desmedido

e) imprescindível

08. O texto tem o objetivo primordial de
a) ensinar a gerir as finanças pessoais de maneira eficaz.

b) sensibilizar sobre a importância da educação financeira

c) prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito.

d) alertar para a complexidade maior do mundo financeiro atual.

e) sugerir a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar.

09. A frase em que o verbo apresenta a mesma predicação que o 
verbo ocorrer em “Isso ocorre porque um algoritmo pode executar 
essas tarefas” (parágrafo 5) é:
a) “Entra em cena então um novo quociente”. (parágrafo 3)

b) “Esse quociente envolve também características como flexibili-
dade, curiosidade, coragem e resiliência.” (parágrafo 4)

c) “A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos 
são feitos”. (parágrafo 5)

d) “você é um contador.” (parágrafo 7)

e) “Seu QI o ajuda nas provas”. (parágrafo 7)

O que é o QA e por que ele pode ser mais importante que  
o QI no mercado de trabalho

1 —— Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas 
de alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste de Ql, o 
quociente de inteligência, que mede indicadores como memória e habi-
lidade matemática.

2— Mais recentemente, passaram a ser avaliadas outras letrinhas: o 
quociente de inteligência emocional (QE), uma combinação de habilidades 
interpessoais, autocontrole e comunicação. Não só no mundo do trabalho, 
o QE é visto como um Kit de habilidades que pode nos ajudar a ter sucesso 
em vários aspectos da vida.

3 —— TantooQlquantoo QE são considerados importantes para o 
sucesso na carreira. Hoje, porém, à medida que a tecnologia redefine como 
trabalhamos, a habilidades necessárias para prosperar no mercado de tra-
balho também estão mudando. Entra em cena então um novo quociente, 
o de adaptabilidade (QA), que considera a capacidade de se posicionar e 
prosperar em um ambiente de mudanças rápidas e frequentes.

4 — O que não é apenas a capacidade de absorver novas informa-
ções, mas de descobrir o que é relevante, deixar para trás noções obso-
letas, superar desafios e fazer um esforço consciente para mudar. Esse 
quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, 
coragem e resiliência.

5 —— Amy Edmondson, professora de Administração da Harvard 
Business School, diz que é a velocidade vertiginosa das mudanças no 
mercado de trabalho que fará o QA vencer o Q. Automatiza-se facilmente 
qualquer função que envolva detectar padrões nos dados (advogados revi-
sando documentos legais ou médicos buscando o histórico de um paciente, 
por exemplo), diz Dave Coplin, diretor da The Envisioners, consultoria de 
tecnologia sediada no Reino Unido. A tecnologia mudou bastante a forma 
como alguns trabalhos são feitos, e a tendência continuará. Isso ocorre 
porque um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e 
precisão do que um humano.

6 —— Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem 
essas funções precisam desenvolver novas habilidades, como a criativi-
dade para resolver novos problemas, empatia para se comunicar melhor 
e responsabilidade.

7 —— Edmondson diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e 
flexibilidade, do setor bancário às artes. Digamos que você é um contador. 

Seu Q! o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar; seu 
QE contribui na conexão com um recrutador e depois no relacionamento 
com colegas e clientes no emprego. Então, quando os sistemas mudam 
ou os aspectos do trabalho são automatizados, você precisa do QA para 
se acomodar a novos cenários.

8—— Ter Ql, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as 
habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. No mundo 
corporativo, o QA está sendo cada vez mais buscado na hora da contra-
tação. Uma coisa boa do QA é que, mesmo que seja difícil mensurá-lo, 
especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido.

9—— Comodiz Edmondson: ““Aprender a aprender é uma missão 
crítica. AÀ capacidade de aprender, mudar, crescer, experimentar se tor-
nará muito mais importante do que o domínio de um assunto.”

10. A palavra destacada funciona como um elemento de coesão 
retomando um antecedente, promove a continuidade do texto e 
exerce uma função sintática, na seguinte passagem:
a) “O que é o QA”. (título)

b) “um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e 
precisão do que um humano.” (parágrafo 5)

c) “Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem 
essas funções precisam desenvolver novas habilidades”. (pará-
grafo 6)

d) “Edmondson diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e 
flexibilidade”. (parágrafo 7)

e) “mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele 
pode ser desenvolvido.” (parágrafo 8)

11. Respeitando-se o ponto de vista sustentado pelo texto e adequan-
do-se a seu sentido, a reunião dos trechos “as habilidades necessárias 
para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando” 
(parágrafo 3) e “ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para 
as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar” 
(parágrafo 8) resulta no seguinte período:
a) As habilidades necessárias para prosperar no mercado de tra-

balho também estão mudando, embora ter QI, mas nenhum QA, 
possa ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de 
novas maneiras de trabalhar.

b) Como as habilidades necessárias para prosperar no mercado 
de trabalho também estão mudando, ter QI, mas nenhum QA, 
pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de 
novas maneiras de trabalhar.

c) Mesmo que as habilidades necessárias para prosperar no mer-
cado de trabalho também estejam mudando, ter QI, mas nenhum 
QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante 
de novas maneiras de trabalhar.

d) As habilidades necessárias para prosperar no mercado de tra-
balho também estão mudando, desde que ter QI, mas nenhum 
QA, possa ser um bloqueio para as habilidades existentes diante 
de novas maneiras de trabalhar

e) As habilidades necessárias para prosperar no mercado de tra-
balho também estão mudando, no entanto, ter QI, mas nenhum 
QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante 
de novas maneiras de trabalhar.

12. A frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma-
-padrão da língua portuguesa é: 
a) Restava cerca de quinze candidatos para a entrevista.

b) Não sou eu que elabora as perguntas para as entrevistas.

c) No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por 
algoritmos.  
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d) Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade 
daquele cargo. 

e) Mais de um indicador são usados para a seleção dos profissionais 
durante as entrevistas.

13. Embora priorizando a linguagem formal, os textos jornalísticos, por 
vezes, apropriam-se de aspectos da linguagem coloquial, buscando 
simular uma conversa com o leitor. Nesse texto, o trecho que 
exemplifica essa afirmação é:
a) “Tanto o QI quanto o QE são considerados importantes para o 

sucesso na carreira.” (parágrafo 3)

b) “Esse quociente envolve também características como flexibili-
dade, curiosidade, coragem e resiliência.” (parágrafo 4)

c) “Isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas 
com mais rapidez e precisão do que um humano.” (parágrafo 5)

d) “Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se 
qualificar”. (parágrafo 7)

e) “Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habi-
lidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar.” 
(parágrafo 8)

14. O trecho que evidencia a razão pela qual novos indicadores passaram 
a balizar o processo de seleção das empresas é:
a) “Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas de 

alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste 
de QI”. (parágrafo 1)

b) “o QE é visto como um kit de habilidades que pode nos ajudar a 
ter sucesso em vários aspectos da vida.” (parágrafo 2)

c) “A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos 
são feitos, e a tendência continuará.” (parágrafo 5)

d) “Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se 
qualificar”. (parágrafo 7) 

e) “Uma coisa boa do QA é que, mesmo que seja difícil mensurá-lo, 
especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido.” (parágrafo 
8)

15. Ao abordar perspectivas de evolução na carreira, o texto destaca 
que a(s)
a) mudança no mercado se dará pela valorização do QE.

b) capacidade para a detecção de padrões será valorizada.

c) habilidades relacionadas ao QA poderão ser aprimoradas.

d) atividades relativas às artes serão excluídas das mudanças.

e) competências teóricas relacionadas ao QI serão evidenciadas.

16. De acordo com o texto, hoje a valorização do QA tende a superar a 
do QI e a do QE no ambiente de trabalho porque
a) as habilidades interpessoais são muito requeridas.

b) o conhecimento tecnológico é cada vez mais necessário.

c) a memória e a habilidade matemática são indicadores exigidos.

d) a capacidade de adaptação faz a diferença entre o homem e 
a máquina.

e) a automatização requer colaboradores que superem a rapidez 
e a precisão do algoritmo.

A palavra salário vem mesmo de “sal”?
1 Vem. A explicação mais popular diz que os sodados da Roma 

Antiga recebiam seu ordenado na forma de sal. Faz sentido. O dinheiro 

como o conhecemos surgiu no século 7 a.C., na forma de discos de metal 
precioso (moedas), e só foi adotado em Roma 300 anos depois.

2  Antes disso, o que fazia o papel de dinheiro eram itens não 
perecíveis e que tinham demanda garantida: barras de cobre (funda-
mentais para a fabricação de armas), sacas de grãos, pepitas de ouro 
(metal favorito para ostentar como enfeite), prata (o ouro de segunda 
divisão) e, sim, o sal.

3 Num mundo sem geladeiras, o cloreto de sódio era o que garantia 
a preservação da carne. À demanda por ele, então, tendia ao infinito. Ter 
barras de sal em casa funcionava como poupança. Você poderia trocá-las 
pelo que quisesse, a qualquer momento.

4 As moedas, bem mais portáteis, acabariam se tomnando o 
grande meio universal de troca — seja em Roma, seja em qualquer outro 
lugar. Mas a palavra “salário” segue viva, como um fóssil etimológico.

5 Só há um detalhe: não há evidência de que soldados romanos 
recebiam mesmo um ordenado na forma de sal. Roma não tinha um exér-
cito profissional no século 4 a.C. A força militar da época era formada por 
cidadãos comuns, que abandonavam seus afazeres voluntariamente para 
lutar em tempos de guerra (questão de sobrevivência).

6 A ideia de que havia pagamentos na forma de sal vem do histo-
riador Plínio, o Velho (um contemporâneo de Jesus Cristo). Ele escreveu 
o seguinte: “Sal era uma das honrarias que os soldados recebiam após 
batalhas bem-sucedidas. Daí vem nossa palavra salarium.” Ou seja: o sal 
era um bônus para voluntários, não um salário para valer. Quando Roma 
passou a ter uma força militar profissional e permanente, no século 3 a.C., 
o soldo já era mesmo pago na forma de moedas.

17. O período em que a palavra ou a expressão em destaque NÃO está 
empregada de acordo com a norma-padrão é:
a) As professoras de que falamos são ótimas.

b) A folha em que deve ser feita a prova é essa.

c) A argumentação onde é provado o crime foi dele.

d) O aluno cujo pai chegou é Pedro. 

e) As meninas que querem cortar os cabelos são aquelas.

18. A concordância verbal está de acordo com as exigências da norma-
-padrão da língua portuguesa, na forma verbal destacada em:
a) Todas as pessoas do gabinete do diretor foi à reunião. 

b) Os 10% dos funcionários da agência do sul gosta de chocolate.  

c) Já deu sete horas no meu relógio.  

d) Surge, quando menos se espera, novos trabalhos para fazer.

e) Pesquisam-se novas fórmulas de vacinas mais duráveis.

19. O período que corresponde, sem alteração de sentido, à reescritura 
de “Mesmo com o advento do papel-moeda, o escambo, ou troca de 
mercadorias, persistiu em diversas comunidades” é:
a) O escambo, ou troca de mercadorias, persistiu em diversas 

comunidades, apesar do advento do papel -moeda.

b) O escambo, ou troca de mercadorias, persistiu em diversas 
comunidades, haja vista o advento do papel- moeda.

c) Quando do advento do papel-moeda, o escambo, ou troca de 
mercadorias, persistiu em diversas comunidades.

d) Com o advento do papel-moeda, no entanto, o escambo, ou 
troca de mercadorias, persistiu em diversas comunidades.

e) Tanto quanto o advento do papel-moeda, o escambo, ou troca 
de mercadorias, persistiu em diversas comunidades. 

20. A expressão “demanda garantida” (parágrafo 2) indica que
a) os itens em questão eram populares entre os cidadãos, que 

costumavam utilizar os itens mencionados.


