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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
TST – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 
INSTRUÇÕES 
 

1. Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser 

substituída, portanto, não a rasure nem a amasse. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 1h, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha. 

5. Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção. 

6. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador 

portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador, 

pager etc.), livros, anotações etc. 

7. Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua 

saída. O candidato não pode levar o caderno de provas. 

8. O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato. 
 

FOLHA DE RESPOSTAS 
 

 
 
 
Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Marcar com um “X’’  utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma alternativa 
em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão. 

 
 
 

Boa prova!

NOME: 

CPF: CURSO:  SEM  ATUAL: 

HORÁRIO DE AULA: 
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA   
    (    ) SIM  (    ) NÃO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           
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PORTUGUÊS 

 

1.  Indique o item em que o antônimo da palavra ou 

expressão em destaque está corretamente apontado. 

(A) Duradouro sucesso - efêmero  

(B) Fama em ascendência - excelsa  

(C) Elegante região – carente 

(D) Sala lotada - desabitada  

 

2. A palavra tráfico não dever ser confundida com tráfego, 

seu parônimo. Em que item a seguir o par de vocábulos 

é exemplo de homonímia e não de paronímia? 

(A) Estrato / extrato  

(B) Flagrante / fragrante  

(C) Eminente / iminente  

(D) Inflação / infração  

3.  Indique a letra na qual as palavras completam, 

corretamente, os espaços das frases abaixo.  

Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ 

os sons com nitidez.  

Hoje são muitos os governos que passaram a combater 

o ______ de entorpecentes com rigor.  

O diretor do presídio ______ pesado castigo aos 

prisioneiros revoltosos. 

(A) Discriminar - tráfico - infringiu  

(B) Discriminar - tráfico - infligiu  

(C) Descriminar - tráfego - infringiu  

(D) Descriminar - tráfego - infligiu  

4. "Pagam bem lá?" Nesta oração o sujeito é: 

(A)  Oculto 

(B)  Simples 

(C)  Indeterminado 

(D)  Oração sem sujeito 

 

5. A oração sem sujeito possui apenas: 

(A) Objeto direto 

(B) Objeto indireto. 

(C) Predicado.  

(D) Sujeito oculto. 

6. Indique a alternativa que contenha o verbo "querer" 

conjugado na primeira pessoal do singular do futuro do 

presente (indicativo). 

(A) Amanhã eu queria ver os cadernos. 

(B) Amanhã eu quero ver os cadernos. 

(C) Amanhã eu queira ver os cadernos. 

(D) Amanhã eu quererei ver os cadernos. 

7. Assinale a palavra que não se completa com "i", e sim 

com "e". 

(A) Pr_vilégio  

(B) _mpecilho  

(C) Pát_o  

(D) Dent_frício 

8. Qual das frases está corretamente escrita? 

(A) Por quê você brigou comigo?  

(B) Porquê você brigou comigo?  

(C) Por que você brigou comigo?  

(D) Porque você brigou comigo?  

9. Das seguintes redações abaixo, assinale a que não está 

pontuada corretamente: 

(A) Os meninos, inquietos, esperavam o resultado do 

pedido. 

(B) Inquietos, os meninos esperavam o resultado do 

pedido. 

(C) Os meninos esperavam, inquietos, o resultado do 

pedido.  

(D) Os meninos, esperavam inquietos, o resultado do 

pedido.  

10. A alternativa em que a palavra está separada em 

sílabas corretamente é: 

(A) a - li - en - í - ge - na  

(B) ca -ra - cte -rís - ti – cas 

(C) psi - có - lo - go  

(D) zoo - ló - gi - co  




