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 SUPERIOR
NOME:

CPF:

CURSO:

SEMESTRE:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA (

) SIM

(

) NÃO

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

1. Sobre os adjetivos, é correto afirmar:
(A) Classe de palavras que se caracteriza por
delimitar
o
substantivo,
atribuindo-lhe
qualidades, estados, aparência etc.
(B) Classe de palavra invariável que modifica o
sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio.
(C) Classe de palavra que vem antes do
substantivo, indicando se ele é determinado ou
indeterminado.
(D) Classe de palavra invariável que exprime
estados emocionais.
2. Assinale a oração em que o termo cego(s) é um
adjetivo:
(A) Os cegos, habitantes de um mundo
esquemático, sabem onde ir...
(B) O cego de Ipanema representava naquele
momento todas as alegorias da noite escura da
alma…
(C) Todos os cálculos do cego se desfaziam na
turbulência do álcool.
(D) ... da Terra que é um globo cego girando no
caos.
3. Marque a alternativa em que as palavras estão
todas grafadas corretamente:
(A) Enchada, enchaqueca, faxina.
(B) Coxilo, fachada, caixa.
(C) Jeito, nojo, acarajé.
(D) Mecher, xícara, flexa
(E) Garajem, refújio, ferrugem.

6. A série que completa corretamente, pela ordem,
as frases abaixo é:
I. Nem todo político é ___________.
II. O ________ está sempre à nossa volta.
III. Ficamos felizes _________ ouvimos a música.
IV. A firma possuía um ___________ administrador.
V. Ele fala _________o inglês.
(A) mal, mal, mal, mau, mau.
(B) mau, mal, mal, mal, mal.
(C) mau, mal, mal, mau, mal.
(D) mal, mau, mal, mau, mal.

7. "Nem sempre nós ................... (ir - pretérito
imperfeito do indicativo) lá com vontade."
Indique a conjugação correta.
(A) iríamos
(B) íamos
(C) fôramos
(D) vamos
8. Assinale o par de vocábulos que fazem o plural
da mesma forma que as palavras “saláriosfamília” e “guardas-civis”:
(A) bem-te-vis e bel-prazeres.
(B) amores-perfeitos e reco-recos;
(C) pulas-pulas e elementos-chave;
(D) decretos-lei e lugares-comuns.
9. Todas as proposições estão corretas, exceto:

4. Assinale a opção em que a regência verbal
obedece aos padrões da norma culta:
(A) Minha melhor amiga preferia mais a saia de lã.
(B) Miguel não esquecia do passado de sua
namorada.
(C) É muito importante o cargo que você aspira na
empresa.
(D) Os alunos assistiram ao jogo no auditório do
colégio.
5. Assinale a palavra cujo gênero está indevidamente
indicado pelo artigo.
(A) A dó
(B) a dinamite
(C) o suéter
(D) a cal

(A) A pizza foi entregue em domicílio.
(B) Os convidados da festa foram levados a
domicílio.
(C) A partir de fevereiro estaremos de férias.
(D) À partir de hoje os alunos terão aulas de
informática.
10. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Este ditado popular fala sobre:
(A) Amizade fiel
(B) Homem trabalhador
(C) O ferreiro se machucou
(D) Aqui se faz, aqui se paga

