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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
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 

 
 
1. Analise as afirmativas quanto às recomendações da 

norma culta sobre acentuação gráfica. 

I - Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e a 
vê-lo. 

II - Logo depois, seguiu na direção do Largo da Carioca, para 
entrar num tílburi. 

III - A idéia de estarem descobertos parecía-lhe cada vez mais 
verossimil. 

IV - Camilo, em si, reconhecia que podia serví-la por toda uma 
eternidade. 

V - A mesma suspensão das suas visitas apenas com o 
pretexto futil, trouxe-lhe magoas. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

2. Identifique a alternativa onde todas as palavras seguem a 
mesma regra de acentuação. 

 

(A) bocó, dó, sapê, jiló, maré, cajá. 

(B) lâmpada, mágico, tóxico, câmera. 

(C) ânsia, júri, país, pó, cômico. 

(D) balaústre, órgão, tórax, saquê. 

 

3. Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em:. 
 

(A) ... afrontava os perigos (...) para vir vê-la à cidade. 

(B) Se algum dia a civilização ganhar essa paragem 
longínqua... 

(C) Continuaram ainda a dialogar com certo azedume. 

(D) Tinha-me esquecido de contar-lhe que eu fizera 
uma promessa... 

 
4. Uma das alternativas abaixo está errada quanto à 

correspondência no emprego dos tempos verbais. 
Assinale-a. 

 

(A) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à 
cidade. 

(B) Embora arrume carona, chegará tarde. 

(C) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. 

(D) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. 

 
5.  Para que se respeite a concordância verbal, será preciso 

corrigir a frase: 
  

(A) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema 
de saúde cubano. 

(B) Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade 
do sistema de saúde cubano. 

(C) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado 
dúvidas sobre sua eficácia? 

(D) Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba 
sobre seu sistema de saúde? 

 
6.  Quanto á concordância verbal e nominal, todas as frases 

estão corretas, exceto a:. 
 

(A) Na seleção dos informantes, serão selecionados 
aqueles que apresentarem um leque maior de 
conhecimentos sobre o tema. 

(B) Finalmente, está sendo discutido os termos da 
proposta de uso de nossas instalações por pessoas 
estranhas à repartição. 

(C) Para que a ação seja ajuizada, deve haver provas 
materiais e testemunhais, além de argumentos 
consistentes. 

(D) Há mais ou menos trinta dias, houve aqui duas 
festas sobre as quais muito ainda vai se falar. 

 
7. O diretor, na ... de garantir a ... dos documentos, apôs 

sua ... a cada página. 
 

(A) Intensão, veracidade, rubrica. 

(B) Intensão, verascidade, rúbrica. 

(C) Intenção, verascidade, rúbrica.. 

(D) Intenção, veracidade, rubrica. 

 
8. Marque a única frase onde a concordância nominal 

aparece de maneira inadequada. 

  

(A) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução 
forçada. 

(B) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução 
forçados. 

(C) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução 
forçadas. 

(D) Obrigava sua corpulência a forçado exercício e 
evolução. 

 
9. Está adequada a correlação entre os tempos e os modos 

verbais na frase: 
 

(A) Fosse qual fosse a qualidade dos professores, a 
escola despertaria interesse quando carregasse 
consigo uma promessa de futuro. 

(B) A capacidade de os adolescentes virem a inventar 
seu futuro teria dependido dos sonhos aos quais 
nós renunciaremos.  

(C) Seria desejável que a escola não apenas dê 
ressonância aos anseios pelo mercado de trabalho, 
mas que também alimente as aspirações dos 
estudantes.  

(D) À medida que os adolescentes procurassem, nas 
entrelinhas das nossas falas, as aspirações que 
ocultaríamos, irão se deparar com sonhos 
frustrados. 

 
10.  Indique qual das palavras abaixo está corretamente 

flexionada. 
 

(A) Barril - Barrils. 

(B) Abdômen - Abdômenes. 

(C) Cidadão - Cidadões. 

(D) Chapéu - Chapéis. 

 
 




