
 
 
 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Preencha e Assine seu cartão resposta.  

2. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de 

provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de 

iniciada a prova.  

3. Preencha a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul 

ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo 

estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.  

4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  

5. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  

7. A prova será realizada com duração máxima de 01h00min, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o 

preenchimento do cartão-resposta.  

6. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 30 (trinta) minutos após o seu início.  

7. O candidato NÂO poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova. 

8. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.  

9. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o fechamento do 

envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o 

envelope foi devidamente lacrado.  
 

CARTÃO DE RESPOSTAS – NÍVEL MÉDIO 
 
 

NOME: CPF: 

ENSINO MEDIO REGULAR               ENSINO MÉDIO EJA SERIE/ANO: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA  ( ) SIM ( ) NÃO 
 

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

 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

Confirmo as informações acima descritas:    
Assinatura do candidato 

 
 
 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
1.  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? 

 

 
2. Indique o item em que a separação silábica está 

correta. 
 

(A) impossível: im - po - ssí - vel 

(B) galinha: ga - lin - ha  

(C) dia: di - a  

(D) transação: trans - a – ção 

 
 

3. "Será muito cedo?" "Como está calor!" Quais são os 
sujeitos destas orações? 
 
 

(A) Orações sem sujeito. 

(B) cedo / calor. 

(C) muito / como. 

(D) nenhuma das anteriores. 

 
4. "O romântico jovem passeava com sua namorada no 

parque municipal." Destaque o predicado desta oração 
e defina o seu tipo. 
 
 

(A) Passeava com sua namorada / verbal 

(B) Passeava / verbal 

(C) Passeava com sua namorada no parque 

municipal / verbo-nominal. 

(D) Passeava com sua namorada no parque 

municipal / verbal. 

 
5. Há erro de concordância verbal na opção: 

 
 

(A) Comeram-se os doces.  

(B) Faz meses que ele chegou.  

(C) Existem poucas árvores lá.  

(D) Houveram muitos pedidos. 

 
 

6. Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas das seguintes frases:  
 
Ninguém é obrigado ______ fazer o que não quer.  
Ele disse ______ ela que estava feliz.  
Ele mentiu para não causar sofrimento ______ 
outras pessoas. 
 

(A) a, a, a  

(B) à, a, a  

(C) à, à, à  

(D) a, à, à 

 
 

7. 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 - infligiram 

(B) discriminar - tráfico - infligiu  

(C) descriminar - tráfego - infringiu  

(D) descriminar - tráfego - infligiu  

 
8. A Alfa fica ___ muitos anos-luz da terra. 
Parece que não via você ___ mais de cem anos. 
 
Assinale a alternativa que preenche respectivamente as 
lacunas das frases acima: 
 

(A) A / A 

(B) A / Há 

(C) Há / A 

(D) Há / Há 

 

9. Assinale a opção que completa adequadamente as 
lacunas dos períodos seguintes. 

 
O chefe da _______ em que Paulo trabalha marcou uma ___ 

extraordinária para anunciar a _______ dos terrenos que a 

empresa havia prometido aos funcionários. 

 

 

(A) seção / cessão / sessão 

(B) cessão / seção  / sessão 

(C) sessão / cessão  / seção 

(D) seção  / sessão / cessão 

 
10.  "Mandou-me comprar o presente, mas não O fiz."  

 
A palavra em destaque é: 

 

(A) artigo  

(B) pronome átono  

(C) preposição  

(D) pronome demonstrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 
 


