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2. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o poema da questão 1, responda:
Assinale a alternativa cujo enunciado atende aos sentidos do texto, em conformidade com a norma-padrão.
a) Excelentíssimo Prefeito, a inexistência de calçamento no pátio fez ele se tornar um lugar de vergonha para a
República, pois se vê que, a nível de administração municipal, vistoria e visita falta ao local.
b) Eu que não tenho outra aspiração, vivo do meu salário. Ele é suficiente para mim viver na limpa solidão, que
só não existe porque falta calçamento ao pátio do Castelo
onde fazem dois anos que moro.
c) Quando se dirige ao prefeito, o poeta espera que
sua ideia de evitar a vergonha da República prevaleça, porém o pátio está sem o devido calçamento e ali joga-se os
lixos dos moradores sem quintais.
d) A Avenida Beira-Mar, com o pátio do Castelo ainda
por calçar, fazem a vergonha da República, pois as pessoas
olham ela e não entendem porque está sem vistoria e visita, recebendo até lixo.
e) O pátio do Castelo, na Avenida Beira-Mar, Excelentíssimo Prefeito, é um lugar de cujos cuidados não podemos nos esquecer, já que a falta de calçamento e os lixos
ali jogados fazem a vergonha da República.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
Carta-Poema
Excelentíssimo Prefeito
Senhor Hildebrando de Góis,
Permiti que, rendido o preito
A que faz jus por quem sois,
Um poeta já sexagenário,
Que não tem outra aspiração
Senão viver de seu salário
Na sua limpa solidão,
Peça vistoria e visita
A este pátio para onde dá
O apartamento que ele habita
No Castelo há dois anos já.
É um pátio, mas é via pública,
E estando ainda por calçar,
Faz a vergonha da República
Junto à Avenida Beira-Mar!

3. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o poema da questão 1, responda:
Ao dirigir-se ao Prefeito, o eu lírico o faz com
a) controlada submissão, como sugerem os versos “Faz
a vergonha da República / Junto à Avenida Beira-Mar!”
b) explícita ofensa, como sugerem os versos “Excelentíssimo Prefeito / Senhor Hildebrando de Góis”.
c) evidente descaso, como sugerem os versos “Indiferentes ao capricho / Das posturas municipais”.
d) respaldo da alegria, como sugerem os versos “Senão viver de seu salário / Na sua limpa solidão”.
e) suposto respeito, como sugerem os versos “Permiti
que, rendido o preito / A que faz jus por quem sois”.

Indiferentes ao capricho
Das posturas municipais,
A ele jogam todo o seu lixo
Os moradores sem quintais.
(Manuel Bandeira,As cidades e as musas. Org. Antonio
Carlos Secchin)
No verso “É um pátio, mas é via pública”, o poeta reforça o fato de o local ser
a) uma via pública, usando uma construção de período também presente em: “A Avenida Beira-Mar faz a vergonha da República, conquanto moradores sem quintais
joguem nela todo o seu lixo”.
b) um pátio, usando uma construção de período também presente em: “Como são indiferentes ao capricho das
posturas municipais, os moradores sem quintais jogam
lixo na Avenida Beira-Mar”.
c) uma via pública, usando uma construção de período também presente em: “A Avenida Beira-Mar é muito bonita, no entanto vem sofrendo com o descaso da administração pública”.
d) uma via pública, usando uma construção de período
também presente em: “Os moradores sem quintais ignoram o capricho das posturas municipais, por isso sujam a
Avenida Beira-Mar”.
e) um pátio, usando uma construção de período também presente em: “A Avenida Beira-Mar sofre com alguns
problemas localizados, pois os moradores do local não lhe
dão o devido valor”.

4. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o poema da questão 1, responda:
Assinale a alternativa que contém informações coerentes com o poema, organizadas em conformidade com
norma-padrão.
a) O eu lírico, um senhor que mora na Avenida Beira-Mar, anseia por uma solução para os problemas que o
afetam cotidianamente, a saber, a falta de calçamento do
pátio e os lixos ali depositados.
b) O eu lírico sente-se já velho pois seu dia a dia é de
solidão, já que ele não aspira mais nada na vida, senão
que o prefeito mande vistoriar o pátio de seu edifício, lugar que têm acesso os moradores sem quintais.
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c) O eu lírico, por ser já velho como o prefeito, recorre
a este para que mande vistoria e visita ao pátio que ele
mora, local onde os moradores sem quintais jogam lixo,
com o que ele discorda.
d) O eu lírico, amigo de sessenta anos do prefeito, solicita-o na vistoria e visita no prédio o qual mora, uma vez
que o local ainda carece de calçamento e aonde os moradores sem quintais têm jogado lixo.
e) O eu lírico exige do velho prefeito da cidade que
este se dedique em vistoriar e visitar o pátio aonde ele
mora, pois existe ali muito lixo devido ação dos moradores
sem quintais na região.

Tudo indica, assim, que o governo brasileiro terá de lidar de pronto com as fragilidades domésticas, em especial
o rombo das contas públicas. Não tardará até que investidores hoje aparentemente otimistas comecem a cobrar
resultados concretos.
As projeções para o avanço do PIB mundial têm sido
reduzidas nos últimos meses. O Fundo Monetário Internacional cortou sua previsão para 2018 e 2019 em 0,2 ponto percentual – 3,7% em ambos os anos – e apontou um
cenário de menor sincronia entre os principais motores
regionais.
Se até o início deste ano EUA, Europa e China davam
sinais de vigor, agora acumulam-se decepções nos dois últimos casos.
Mesmo com juros ainda perto de zero, a zona do euro
não deverá crescer mais que 1,5% neste ano. Há crescente
insegurança no âmbito político, neste momento centrada na
Itália e seu governo de direita populista, que propõe expansão do déficit de um setor público já endividado em excesso.
Não é animador que a Comissão Europeia tenha tomado a decisão inédita de rejeitar a proposta orçamentária
da administração italiana. Embora o país ainda conserve o
selo de bom pagador, os juros cobrados no mercado para
financiar sua dívida dispararam.
Quanto à China, sua economia mostra menos vigor, e
as autoridades precisam tomar decisões difíceis entre conter as dívidas já exageradas e estimular o crescimento.
O risco de escalada nos conflitos comerciais também
é concreto, dado que o governo americano ameaça impor
uma terceira rodada de tarifas, desta vez sobre os US$ 270
bilhões em vendas anuais chinesas que ainda não foram
taxadas.
Nos EUA, a alta dos juros, num contexto de emprego
elevado e inflação perto da meta, já leva parte do mercado
a temer uma desaceleração abrupta do PIB em 2019.
A vantagem do Brasil, hoje, é que há ampla ociosidade
nas empresas, baixa inflação e, portanto, espaço para uma
retomada mais forte.
(Editorial.Folha de S.Paulo, 01.11.2018. Adaptado)

5. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
No que respeita ___ democracia, a liberdade de expressão é direito fundamental diretamente correlato __
garantia de voz aos cidadãos na manifestação de suas várias correntes políticas e ideológicas. É certo que ___ proteção da liberdade de expressão não é suficiente para assegurar a participação popular no debate político, pois os
direitos fundamentais efetivam-se de modo interdependente: _____ eficácia de um direito fundamental depende da eficácia dos demais. Porém, não restam dúvidas de
que, para que tal liberdade se concretize, é imprescindível
que aqueles que desejem manifestar-se na esfera pública
tenham como fazê-lo e não sejam reprimidos por isso.
(https://www12.senado.leg.br. Adaptado)
Na frase final do texto, na oração “tenham como fazê-lo”,
o pronome destacado refere-se à seguinte informação:
a) proteger a liberdade de expressão.
b) manifestar-se na esfera pública.
c) restar dúvidas de que a liberdade é imprescindível.
d) ser a liberdade um direito fundamental.
e) efetivar os direitos fundamentais.
6. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 5, responda:
De acordo com a norma-padrão, as lacunas dos enunciados devem ser preenchidas, respectivamente, com:
a) à ... à ... a ... a
b) à ... a ... a ... à
c) a ... a ... à ... a
d) à ... à ... à ... à
e) a ... a ... à ... à

Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal, de acordo com a norma-padrão.
a) Na China, agora tomam-se decisões difíceis entre
conter as dívidas já existentes e estimular o crescimento
do país.
b) A Comissão Europeia, tendo decidido-se pela rejeição da proposta orçamentária italiana, mostra um cenário
econômico europeu pouco animador.
c) Caso se imponha uma terceira rodada de tarifas à
China, provavelmente se aumentará o risco de escalada
nos conflitos mundiais.
d) Não tardará até que investidores hoje aparentemente otimistas movimentarão-se e cobrarão resultados
concretos.

7. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
Mundo arriscado
O próximo governo não encontrará um ambiente econômico internacional sereno. Dúvidas sobre a continuidade do crescimento do Produto Interno Bruto global, juros
em alta nos EUA, riscos de conflitos comerciais e de queda
do fluxo de capitais para países emergentes são apenas
alguns dos itens de um cardápio de problemas potenciais.
2

LÍNGUA PORTUGUESA
e) Não espera-se que a zona do euro cresça mais que
1,5% neste ano, ainda que tenham-se os juros perto de
zero.

d) A decisão da Comissão Europeia mostra que a Itáliainfligiuacordos que visam evitar aumento de juros.
e) A recuperação econômica do Brasil poderáfluirbem,
pois o país tem espaço para uma retomada mais forte.

8. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
Transpostas para a voz passiva, as passagens “O próximo governo não encontrará um ambiente econômico internacional sereno.” (1° parágrafo) e “Se até o início deste
ano EUA, Europa e China davam sinais de vigor...” (4° parágrafo) assumem a seguinte redação:
a) Um ambiente econômico internacional sereno não
poderá ser encontrado pelo próximo governo. / Se sinais
de vigor deram EUA, Europa e China até o início deste
ano...
b) O próximo governo não terá encontrado um ambiente econômico internacional sereno. / Se foram dados
sinais de vigor por EUA, Europa e China até o início deste
ano...
c) Um ambiente econômico internacional sereno não
terá sido encontrado pelo próximo governo. / Se se deram
sinais de vigor, até o início deste ano, por EUA, Europa e
China...
d) Não será encontrado um ambiente econômico internacional sereno pelo próximo governo. / Se sinais de
vigor eram dados por EUA, Europa e China até o início deste ano...
e) Não se encontrará um ambiente econômico internacional sereno no próximo governo. / Se EUA, Europa e
China tinham dado sinais de vigor até o início deste ano...

11. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
Assinale a alternativa em que está transcrita do texto
uma expressão em sentido figurado, acompanhada da correta indicação do seu sentido.
a) “cardápio de problemas potenciais” (1° parágrafo)
→ indica que os países não devem se preocupar com problemas que não existem.
b) “os principais motores regionais” (3º parágrafo) →
indica que alguns países propulsionam o desenvolvimento
econômico da região a que pertencem.
c) ampla ociosidade nas empresas” (10° parágrafo) →
indica que as empresas brasileiras agem com precaução
em um momento delicado da economia mundial.
d) “as fragilidades domésticas” (2° parágrafo) → indica
que cada país deve estar atento ao que acontece com os
seus pares comerciais.
e) “menos vigor” (7° parágrafo) → indica que a China
tem deixado de investir para que a sua economia volte a
crescer como em outros tempos.
12. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
______ dúvidas sobre a continuidade do crescimento do Produto Interno Bruto global. Como se ________ as
suas projeções nos últimos meses, o FMI cortou a previsão
para 2018 e 2019 em 0,2 ponto percentual. Em alguns países, os juros cobrados para o financiamento de suas dívidas __________ .
De acordo com a norma-padrão, as lacunas dos enunciados devem ser preenchidas, respectivamente, com:
a) Surgem ... reduziram ... têm sido exagerados
b) Ocorre ... reduziram ... têm sido exagerados
c) Existem ... reduziu ... tem sido exagerado
d) Aparece ... reduziu ... tem sido exagerados
e) Há ... reduziram ... têm sido exagerado

9. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
A exemplo de “sincronia” (sem acento, 3° parágrafo),
“decepções” (grafado com “ç”, 4° parágrafo) e “excesso”
(grafado com “ex”, 5° parágrafo), estão corretamente escritos, em conformidade com a ortografia oficial, os termos:
a) insonia; invenções; extemporâneo.
b) saxonia; erupções; exdrúxulo.
c) agonia; exceções; extraditar.
d) eufonia; obceções; exponencial.
e) amonia; perverções; expetacular.

13. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
Considere as passagens:
• O próximo governo não encontrará um ambiente
econômico internacionalsereno. (1° parágrafo)
• Não tardará até que investidores hoje aparentemente otimistas comecem a cobrar resultadosconcretos. (2°
parágrafo)
• Nos EUA, a alta dos juros, num contexto de emprego
elevado e inflação perto da meta, já leva parte do mercado a temer uma desaceleraçãoabruptado PIB em 2019. (9°
parágrafo)

10. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
Assinale a alternativa em que o termo destacado está
corretamente empregado, conforme os sentidos do texto.
a) De acordo com o Fundo Monetário Internacional, há
umaeminenteredução do PIB mundial para 2019.
b) É possível um conflito comercial, já que os EUA podemretificaruma terceira rodada de tarifas à China.
c) Investidores hoje otimistas logo exigirão ocomprimentode medidas para que haja resultados concretos.
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Os termos destacados significam, correta e respectivamente:
a) impassível; verdadeiros; previsível.
b) tranquilo; reais; brusca.
c) intempestivo; sensíveis; conturbada.
d) ordeiro; maciços; inopinada.
e) confiante; efetivos; paulatina.

Vivemos um momento em que a virtude é ridícula e os
mais vis sentimentos se mascaram de grandiosidade, simpatia, benevolência. A observação do presente leva-nos
até a descer dos exemplos do passado: os varões ilustres
de outras eras terão sido realmente ilustres? Ou a História
nos está contando as coisas ao contrário, pagando com dinheiros dos testemunhos a opinião dos escribas?
Se prestarmos atenção ao que nos dizem sobre as coisas que nós mesmos presenciamos – ou temos que aceitar
a mentira como a arte mais desenvolvida do nosso tempo,
ou desconfiamos do nosso próprio testemunho, e acabamos no hospício!
Pois assim, é, meus senhores! Prestai atenção às coisas que vos contam, em família, na rua, nos cafés, em várias letras de forma, e dizei-me se não estão incertos os
tempos e se não devemos todos andar de pulga atrás da
orelha!
Agora, pensam os patrões, os empregados, os amigos
e inimigos de uns e de outros e todo o resto da massa humana. E não só pensam, como também pensam que pensam! E além de pensarem que pensam, pensam que têm
razão! E cada um é o detentor exclusivo da razão!
Pois de tal abundância de razão é que se faz a loucura.
E a vocação das pessoas, hoje em dia, não é para o diálogo
com ou sem palavras, mas para balas de diversos calibres.
Perto disso, a carestia da vida é um ramo de flores. O que
anda mesmo caro é alma. E o Demônio passeia pelo mundo, glorioso e imune.
(Cecília Meireles, Tempo incerto. Em:Escolha o seu Sonho. Adaptado)

14. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
O editorial aponta como elementos que fragilizam a
economia dos países:
a) aumento da dívida interna e avanço do PIB mundial.
b) rombo das contas públicas e insegurança no âmbito
político.
c) selo de bom pagador e elevação do índice de inflação.
d) contenção de dívidas exageradas e baixa inflação.
e) juros em alta e retração do déficit do setor público.
15. (TJ-SP – CONTADOR JUDICIÁRIO – VUNESP – 2019)
De acordo com o texto da questão 7, responda:
De acordo com o texto, o ambiente econômico internacional mostra-se
a) tenso, resultado de uma conjuntura que indica desaceleração do crescimento e consequente redução do
avanço do PIB mundial, o que exige de cada país atenção
aos potenciais problemas que podem afetá-los.
b) paradoxal, resultado da ascensão econômica de países da Europa, o que contraria a perda de vigor no crescimento constatada em países como China e Estados Unidos
e até mesmo o Brasil, sem elementos para crescer.
c) previsível, resultado da manutenção de uma política
orçamentária da maioria dos países do mundo de tal forma que conseguem manter-se com o selo de bons pagadores e, ao mesmo tempo, veem suas economias crescerem.
d) auspicioso, resultado de uma articulação exitosa entre EUA, Europa e China, que reduziram o déficit do setor
público e vêm obtendo bons resultados, como mostram as
projeções do FMI para o PIB de 2018 e 2019.
e) nebuloso, resultado de uma série de projeções negativas para os países que movimentam regionalmente as
economias, casos como os da Europa, os EUA e a China,
cujos PIBs decepcionaram nos dois últimos anos.

Assinale a alternativa cujo enunciado atende aos sentidos do texto, em conformidade com a norma-padrão.
a) Parece que a abundância da razão mostra a insipiência do momento atual que vivemos, já que as pessoas se
relacionam sem pensar em minorar a escassez de sentimentos.
b) Se vermos com mais atenção aquilo que nos dizem
sobre as coisas que nós mesmos presenciamos, teremos
de aceitar a mentira, afim de não acabarmos no hospício.
c) A observação do presente leva-nos a perceber de
que a ideia que se tem hoje dos varões ilustres de outras
eras vai ao encontro àquilo que eles representaram para
nós.
d) Assim como acontece com muitas pessoas, é difícil para mim exercitar a bondade, porque hoje as pessoas
veem ela como um traço ridículo da personalidade humana.
e) É fragrante no mundo de hoje um movimento que
tenta colocar violência aonde deveriam haver diálogos entre as pessoas, o que mostra que a vocação dessas mudou.

16. (TJ-SP – ENFERMEIRO JUDICIÁRIO – VUNESP –
2019)
Tempo incerto
Os homens têm complicado tanto o mecanismo da
vida que já ninguém tem certeza de nada: para se fazer alguma coisa é preciso aliar a um impulso de aventura grandes sombras de dúvida. Não se acredita mais na existência
de gente honesta; e os bons têm medo de exercitarem sua
bondade, para não serem tratados de hipócritas ou de ingênuos.
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