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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
TST – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PROVA TIPO 1- 08:00H 
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: DATA DE NASC: 

CPF: CURSO:  SEMESTRE  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 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2 . 
 
 

Há registros de que em 370 a.C. Hipócrates já 
aconselhava a equitação para regenerar a saúde e 
preservar o corpo humano de muitas doenças, sobretudo 
para o tratamento da insônia, pois afirmava que a 
equitação ao ar livre faz com que os músculos melhorem 
o tônus. No Brasil, a forma de tratamento com animais 
usualmente sugerida por médicos ainda é a equoterapia, 
na qual são, em geral, utilizados em exercícios de 
pacientes com paralisia cerebral, autismo e síndrome de 
Down. Em 1997, o tratamento foi reconhecido como 
“método terapêutico” pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM). A prática de equitação facilita a reconquista do 
equilíbrio postural de pessoas que sofreram mutilações e 
amputações.  

 
Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente. Adaptado. 

 
 
1. É correto afirmar que o texto diz respeito à terapia com 
 

(A) touros. 

(B) cachorros. 

(C) cavalos. 

(D) coelhos. 

 

2. Na terceira linha, é possível substituir o vocábulo 
“sobretudo”, sem causar prejuízo no sentido, por 

 

(A) especialmente. 

(B) inclusive. 

(C) contudo. 

(D) ainda que. 

 

3. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
cujo vocábulo destacado possua a mesma classificação 
do destacado na oração abaixo. 

 
O restaurante servia uma comida saborosa. 

 

(A) O mercado perto de casa demitiu muita gente. 

(B) A legião romana trucidou os gregos. 

(C) A torcida vaiava o péssimo árbitro. 

(D) Saíram às pressas para a maternidade. 

 
4. Assinale a alternativa cuja palavra seja antônima do 

vocábulo destacado na oração abaixo. 
 

As aulas daquele professor eram enfadonhas. 

 

(A) Interessantes. 

(B) Cansativas. 

(C) Entediantes. 

(D) Fáceis. 

 
5.  De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
cujos termos destacados tenham, respectivamente, a 
mesma classificação dos destacados no período abaixo. 

 
 “Após uma temporada no vôlei argentino, vestindo a 

camisa do Bolívar, Giba está de volta ao Brasil.” 
Diário de S. Paulo. 

 

(A) Para os operários, jornada extra significa excesso 
de trabalho. 

(B) Quando Elesbão retornou, a novela das 9 já tinha 
acabado. 

(C) A cidade amanheceu em relativa calma nesta 
quinta-feira, após a terrível tempestade de ontem à 

noite. 

(D) Ao delegado, suspeito nega ter cometido o crime. 

 
6.  Assinale a alternativa cuja expressão destacada possa 

ser substituída pela palavra entre parênteses sem que 

ocorra prejuízo no sentido. 
 

(A) Casa de ferreiro, espeto de pau. (férreo) 

(B) A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. (áureo) 

(C) Não há mal que sempre dure, nem bem que 
sempre se ature. (endureça) 

(D) Quem ambiciona o alheio perde cedo o que é seu. 

(desatento) 

 
7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa correta quanto à conjugação verbal. 
 

(A) A Imobiliária Puxadinho compra, venda e 
administra. 

(B) Se Vandicreusa se esforçar, se estudar, se querer, 
enfim, poderá alcançar seus objetivos. 

(C) Espera-se que o gerente de RH intermedie os 
conflitos. 

(D) Eu o avisarei assim que o vir. 

 
8. Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de 

linguagem da frase abaixo. 
 
 Já falei 999 mil vezes que não é para você dormir com a 

TV ligada! 
 

(A) A Cidade Luz foi dormir ao som dos protestos. 

(B) Passa ônibus para a China, mas não passa para a 
Avenida Brasil! 

(C) Ela não estava, digamos assim, em seu juízo mais 
perfeito. 

(D) Na cara do gol, Wallyson Capixaba chutou de 
canela, caiu sentado, e a bola saiu pela lateral do 
campo. Um craque.  

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa correta em relação à concordância 
verbal. 

 

(A) Manifestantes, na frente da delegacia, gritava por 
justiça.  

(B) No jardim, brotava flores coloridas e perfumadas.  

(C) O chefe exigiu que fosse cumprida as normas.  

(D) A viagem dos sonhos fora realizada por Claudia. 

 
10.  Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 

corretamente no plural. 
 

(A) Chapéis; lápises; melões. 

(B) Caracteres; espiões; glutões. 

(C) Talães; tabeliãos; furacões. 

(D) Salmãos; pastéis; legiãos. 

 
 

http://www2.uol.com.br/vivermente



