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Tribunal Superior do Trabalho - TST 

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 19/05/2019  
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 
para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min, não 
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. Após 1 (uma) hora de permanência no local de realização das 
provas será permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, smartphones, tablets, iPod®, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, 
gravador, pager etc.), livros, anotações ou qualquer tipo de objeto 
ou material semelhante. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 
CIEE no dia 20/05/2019.  

11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 
no dia 21/05/2019, por meio de requerimento totalmente 
preenchido e encaminhado para o e-mail: 
eucandidato@ciee.org.br. O arquivo do requerimento está 
disponível para download no Portal do CIEE. 

12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em 
ordem decrescente de pontos obtidos. 

14. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 
processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

15. O resultado definitivo será divulgado no dia 01/07/2019, para os 
estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 
TST. 

17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 
publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Prova!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O trabalho presente e futuro 

 

As transformações de nossas relações de 
trabalho não pararam na Revolução Industrial, 
pois ainda hoje o caráter de nossas atividades 
modifica-se. Contudo, as forças que motivam 
essas mudanças são outras. A globalização é 
um dos fenômenos mais significativos da 
história humana e, da mesma forma que 
modificou nossas relações sociais mais íntimas, 
modificou também nossas relações de trabalho. 
A possibilidade de estarmos interconectados a 
todo momento encurtou distâncias e alongou 
nosso período de trabalho. O trabalho formal 
remunerado, que antes estava recluso entre as 
paredes das fábricas e escritórios, hoje nos 
persegue até em casa e demanda parte de 
nosso tempo livre, haja vista a crescente 
competitividade inerente ao mercado de 
trabalho. 

A grande flexibilidade e a exigência por 
uma mão de obra cada vez mais especializada 
fazem com que o trabalhador dedique cada vez 
mais tempo de sua vida para o 
aperfeiçoamento profissional. Essa é uma das 
origens das grandes desigualdades sociais da 
sociedade contemporânea, uma vez que 
apenas aqueles que dispõem de tempo e 
dinheiro para dedicar-se ao processo de 
formação profissional, caro e exigente, 
conseguem subir na hierarquia social e 
econômica. 

A introdução da automação na produção de 
bens de consumo tornou, em grande parte, a 
mão de obra obsoleta, aumentando o tamanho 
do exército de trabalhadores e diminuindo o 
valor da força de trabalho nos países que 
dispõem de grande população, mas com baixa 
especialização. Como resultado, a situação do 
trabalho só piora, pois se preocupar com o 
bem-estar do empregado é algo caro e, na 
concepção que prioriza o lucro monetário, não é 
um investimento que garanta renda imediata. 

(Rodrigues, Lucas de Oliveira. “As relações de 
trabalho e a sociedade”; Brasil Escola. Disponível 

em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/o-
trabalho-futuro.htm.  

Acesso em: 15 de abril de 2019.) 
 

 

1 “Essa é uma das origens das grandes 
desigualdades sociais contemporânea, ...” O 
vocábulo sublinhado se refere diretamente 

 

(A) à grande flexibilidade da mão de obra. 
(B) à necessidade de dedicação de mais 

tempo no aperfeiçoamento profissional. 
(C) à possibilidade de trabalhar em casa 

através da informatização. 
(D) ao trabalho informal remunerado recluso 

entre as paredes das fábricas e 
escritórios. 

 
 

 
 

2 Segundo o texto, investir no bem-estar do 
empregado 

 

(A) tem sido a preocupação desse novo 
modelo das relações no trabalho. 

(B) é um investimento caro e a longo prazo, 
diante da busca pelo lucro imediato. 

(C) aumenta a cada dia, depois que a mão 
de obra se tornou ainda mais 
especializada. 

(D) é um dos fenômenos mais significativos 
de mudança nas relações do empregado 
e empregador. 

 

 
 

 

3 O autor utiliza, em sua introdução, um 
recurso argumentativo. Esse recurso está 
centralizado em uma 

 

(A) alusão histórica. 
(B) frase de impacto. 
(C) declaração sucinta. 
(D) citação de forma direta. 

 
 
 

 

4 De acordo com o texto, a alternativa em que 
a palavra sublinhada tem seu significado 
corretamente indicado é: 

 

(A) “… até em casa e demanda parte…” – 
importuna 

(B) “ A grande flexibilidade e a exigência...” – 
docilidade 

(C) “...a mão de obra obsoleta ...” – 
antiquada 

(D) “…a crescente competitividade inerente 
ao mercado…” – imprópria 
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5 Assinale a alternativa em que todas as 
palavras foram acentuadas pela mesma 
razão. 

 
(A) história / até / exigência 
(B) também / íntimas / países 
(C) caráter / distância / período 
(D) fenômeno / fábricas / exército 
 

 

 
 

6 Considerando a função sintática dos termos 
sublinhados, identifique os que se diferenciam 
dos demais quanto à função exercida. 

 

(A) “Como resultado, a situação do trabalho 
só piora,...” 

(B) “ … pois ainda hoje o caráter de nossas 
atividades modifica-se.” 

(C) “… as forças que motivam essas 
mudanças são outras.” 

(D) “Essa é uma das origens das grandes 
desigualdades sociais...” 

 

 
 

7 A alternativa em que o termo destacado não 
pertence à classe gramatical dos demais é: 

 

(A) Tempo livre. 
(B) Renda imediata. 
(C) Grande flexibilidade. 
(D) Competitividade inerente. 

 

 

 
 

8 A correção semântica é mantida se 
substituirmos o termo grifado em “Contudo, 
as forças que motivam essas mudanças são 
outras” por: 

 

(A) Porque. 
(B) Embora. 
(C) Portanto. 

 (D) No entanto 
 

9 Na frase “... modificou também nossas 
relações de trabalho.” a palavra “também” 
traz uma ideia de: 

 

(A) Inclusão. 
(B) Oposição. 
(C) Condição. 
(D) Comparação. 

 
 
 
 

10 A alternativa que apresenta adjetivo com 
variação de grau é: 

 

(A) “A globalização é um dos fenômenos 
mais significativos da história humana ...” 

(B) “... que prioriza o lucro monetário, não é 
um investimento que garanta renda 
imediata.” 
(C) “O trabalho formal remunerado, que 
antes estava recluso entre as paredes das 
fábricas…” 
 (D) “... aqueles que dispõem de tempo e 
dinheiro para dedicar-se ao processo de 
formação profissional, caro e exigente,...” 
 

 
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA  

 
 

11 Ao navegar na Internet, usando navegador 
Microsoft Edge, Configuração Padrão, Idioma 
Português-Brasil, com o sistema operacional 
Windows 10, sabe-se que o navegador está 
com 6 abas abertas, sendo necessário fechar 
3, sem, no entanto, fecha-lo. Assinale a 
combinação de teclas que deverá ser utilizada 
para tal finalidade. 

 

(A) CTRL + F3. 
(B) CTRL + F4. 
(C) CTRL + F7. 
 (D)  CTRL + F8. 
 
 

 

12 De acordo com o navegador Microsoft 
Edge, Configuração Padrão, Idioma 
Português-Brasil, sistema operacional 
Windows 10, relacione adequadamente as 
colunas a seguir: 

 

A) CTRL + I 
B) CTRL + M 
C) CTRL + H 
D) CTRL + J 

(     ) Histórico 
(     ) Favoritos 
(     ) Downloads 
(     ) Lista de Leitura 

 

A sequência está correta em 
 

(A) B – D – C – A  
(B) D – B – A – C  
(C) C – A – D – B  
(D) A – C – B – D 
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13 Algumas definições do navegador Internet 
Explorer 11, Configuração Padrão, Idioma 
Português-Brasil, podem ser feitas em 
Opções da Internet, no Menu Ferramentas. 
Uma delas refere-se à Segurança, em que 
são apresentados alguns níveis, como 
Internet, Intranet, sites confiáveis e sites 
restritos. Sabe-se que três níveis de 
segurança são apresentados para a Internet. 
Assinale-os. 

 

 

(A) Baixo – Médio – Alto 
(B) Médio – Médio/Alto – Alto 
(C) Baixo/Médio – Médio – Alto 
(D) Baixo – Médio/Baixo – Médio 
 

14 Acerca de alguns comandos utilizados na 
formatação de textos, com o MS Word 2016, 
relacione adequadamente as colunas a 
seguir. 

 

A) CTRL + Q 
B) CTRL + E 
C) CTRL + G 
D) CTRL + J 

(     ) Centralizar 
(     ) Alinhar à esquerda 
(     ) Justificar 
(     ) Alinhar à direita 

 

A sequência está correta em 
 

(A) B – A – D – C  
(B) C – D – A – B  
(C) B – C – D – A  
(D) A – C – B – D  
 

15 Observe alguns comandos do MS Word 
2016. 

 

 
 

Assinale [C] para CERTO e [E] para 
ERRADO, acerca desses comandos. 

 

(     ) A: formatação de cor da fonte. 
(     ) B: email. 
(     ) C: tamanho da fonte. 
(     ) D: espaçamento de linhas e parágrafos. 
(     ) E: estilos de texto. 
(     ) F: estilos. 

 

A sequência está correta em 
 

(A) C – E – C – E – C – C  
(B) E – C – E – C – E – E  
(C) C – E – E – C – C – E  
(D) E – E – C – C – E – C  

16 Ao editar um documento, utilizando o MS 
Word 2016, foram digitados os seguintes 
comandos: CTRL + O e CTRL + A, que têm 
como respectivas execuções: 

 

(A) Salvar como / Salvar 
(B) Salvar / Salvar como 
(C) Abrir / Novo documento em branco 
(D) Novo documento em branco / Abrir 
 

 
17 Analise a planilha construída com o MS 

Excel 2016. 
 

 
 

Sabe-se que foi aplicada a seguinte fórmula 
na célula D2: =SE(E(B2>20;C2>=1,75); 
"Participar";"Não Participar"). Ao clicar com o 
mouse no canto inferior direito de D2 e 
arrastar até a célula D7, é correto afirmar 
que irão participar somente os alunos: 

 

(A) 3 e 6. 
(B) 4 e 6. 
(C) 1, 3 e 6. 
(D) 1, 3, 4 e 6. 

 
 

18 No Microsoft Excel 2016, as funções são 
agrupadas por tipos e há fórmulas que 
realizam cálculo ou apresentam outro 
resultado, dependendo da sua aplicação. 
Relacione adequadamente acerca dos tipos 
de função. 

 

A) Engenharia 
B) Estatística 
C) Financeira 
D) Data e Hora 
E) Lógico 

(     ) VALOR.TEMPO 
(     ) NOMINAL 
(     ) DELTA 
(     ) SE 
(     ) DESV.MÉDIO 

 

A sequência está correta em 
 

(A) D – C – A – E – B 
(B) E – D – C – B – A 
(C) B – A – D – C – E 
(D) C – E – B – A – D 
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19 Ao trabalhar numa planilha com o MS Excel 
2016, com um conjunto de células 
selecionadas, foram digitadas algumas 
teclas, acionando, assim, o comando Filtro 
nessas células. A sequência das teclas 
digitadas é: 

 

(A) CTRL + SHIFT + F 
(B) CTRL + SHIFT + H 
(C) CTRL + SHIFT + J 
(D) CTRL + SHIFT + L 

 
 

 

20  Analise a planilha criada a partir do MS 
Excel 2016. 

 

 
 

 
Na célula D3 foi aplicada a fórmula: 
=MÉDIA(B3:C3) para se obter a média do 
aluno. Ao clicar com o mouse no canto 
inferior direito da célula e arrastar a fórmula 
até a última célula, obtém-se as médias dos 
demais alunos. Na célula E3 foi aplicada a 
fórmula: =SE(D3>7;"APROVADO";SE(D3>5; 
"RECUPERAÇÃO";"REPROVADO")). Ao 
clicar com o mouse no canto inferior direito 
da célula e arrastar a fórmula até a última 
célula, obtém-se a situação dos demais 
alunos. 

 

É correto afirmar que o aluno 
 

(A) 4 está reprovado e o 5 está aprovado. 
(B) 5 está em recuperação e o 3 está 

aprovado. 
(C) 1 está aprovado e o 5 está em 

recuperação. 
(D) 2 está em recuperação e o 4 está em 

recuperação. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 Zumbi dos Palmares, um dos principais 
representantes da resistência negra à 
escravidão na época do Brasil Colonial, é 
considerado um dos grandes líderes de 
nossa história. Símbolo da resistência e luta 
contra a escravidão, lutou pela liberdade de 
culto, religião e prática da cultura africana no 
país. O dia de sua morte, 20 de novembro, é 
lembrado e comemorado em todo o território 
nacional como: 

 

(A) Dia Mundial da Paz. 
(B) Dia da Consciência Negra. 
(C) Dia da Abolição da Escravatura. 
(D) Dia da Eliminação da Discriminação 

Racial. 
 

 

 
 

22 O aquecimento global, que corresponde ao 
aumento da temperatura média terrestre 
causado pelo acúmulo de gases poluentes 
na atmosfera, é considerado um problema 
ambiental urgente e com graves 
consequências para a humanidade. Assinale 
a principal causa desse problema climático 
que afeta todo o planeta: 

 

(A) Intensificação do efeito estufa. 
(B) Enfraquecimento das ilhas de calor. 
(C) Desaparecimento de chuvas ácidas. 
(D) Redução da poluição e do desmata-

mento. 
 
 

 
 

23 Queridinho por uns e detestado por outros, o 
horário de verão chegou ao fim este ano. 
Depois de 54 decretos que tentaram 
regularizar a medida, a norma, em vigor 
desde 1931, deixou de existir devido a 
“transtornos” à população. Sobre o horário 
de verão, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) A ideia original do horário de verão 
surgiu quando a luz elétrica ainda não 
existia. 

(B) É adotado em diversos países do 
mundo. 

(C) No Brasil, ocorreu certamente em todo o 
território nacional. 

(D) Tem como finalidade promover o 
aproveitamento máximo da luz natural, 
reduzindo o consumo de energia elétrica. 
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24 O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) brasileiro cresceu de 2016 
a 2017. Passou de 0,776 para 0,778, 
conforme o Radar IDHM, divulgado pela 
Fundação João Pinheiro, pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), em abril deste ano. 
Trata-se de uma medida composta de 
indicadores de três dimensões do 
desenvolvimento humano. Assinale-as. 

 

(A) Emprego, moradia e lazer. 
(B) Longevidade, educação e renda. 
(C) Saúde, segurança e engajamento cívico. 
(D) Saneamento básico, moradia e 

transporte. 
 

 

25 As fontes de energia são recursos naturais 
ou artificiais utilizados pela sociedade para 
produção de algum tipo de energia. A 
energia, por sua vez, é utilizada para 
propiciar o deslocamento de veículos, gerar 
calor ou produzir eletricidade para os mais 
diversos fins. São consideradas fontes 
renováveis de energia, EXCETO: 

 

(A) Sol. 
(B) Água. 
(C) Vento. 
(D) Petróleo. 
 

 

26 Há crianças que apresentam dificuldade 
para reconhecer os códigos que regem a 
comunicação humana. Alheias à presença 
dos outros, encerradas num universo próprio 
e inatingível para todos que as cercam, 
evidenciam padrões restritos e repetitivos de 
comportamento. Essa tríade de sintomas — 
dificuldade de interação social, de 
comunicação e repetição de 
comportamentos padronizados — caracte-
riza um transtorno do desenvolvimento 
conhecido como: 

 

(A) Bullying. 
(B) Dislexia. 
(C) Autismo. 

 (D) Esquizofrenia. 
 
 
 

27 “Várias pessoas morreram e outras ficaram 
feridas em um desabamento de dois prédios, 
em abril deste ano, na Muzema, Zona Oeste 
do Rio. A prefeitura informou que as 
construções da região onde houve o 
desabamento são irregulares, não autoriza-
das pelos órgãos fiscalizadores e que 
tiveram as obras interditadas no ano 
passado. A região é uma Área de Proteção 
Ambiental (APA) e os prédios ali construídos 
não respeitam a legislação em vigor. Por se 
tratar de área dominada por milícia, os 
técnicos da fiscalização municipal 
necessitam de apoio da Polícia Militar para 
realizar operações no local.” 

(Disponível em: https://odia.ig.com.br/rio-de-
janeiro/2019/04/5633829-predios-desabam-na-
muzema.html#foto=1. Acesso em: 17/04/2019. 

Com adaptações.)  
 

O termo “milícia”, citado na informação, 
refere-se a: 

 

(A) Um movimento de ativismo político e 
social brasileiro que busca fundamental-
mente a redistribuição das terras 
improdutivas. 

(B) Um movimento social de trabalhadores 
assalariados, visando à proteção dos 
seus interesses com um papel ativo na 
condução da sociedade. 

(C) Projetos que instituem polícias 
comunitárias em favelas, a fim de 
desarticular quadrilhas que controlam 
esses territórios, reduzindo, assim, as 
taxas de homicídios. 

(D) Organizações criminosas formadas em 
comunidades urbanas de baixa renda e 
que, a princípio, efetuam práticas ilegais 
sob a alegação de combater o 
narcotráfico através de recursos 
financeiros provenientes da extorsão da 
população carente. 

 

28 A campanha de vacinação contra a gripe 
tem suas particularidades este ano. Em 
2019, comemoram-se 20 anos do início das 
campanhas de vacinação contra o vírus da 
gripe (influenza), realizadas pelo Ministério 
da Saúde. Fazem parte do público-alvo da 
campanha que terá direito à vacina, 
EXCETO: 
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(A) Profissionais da saúde. 
(B) Gestantes em qualquer período. 
(C) Indivíduos com mais de 60 anos. 
(D) Mulheres que tiveram filho nos últimos 

60 dias (puérperas). 
 
 

29 Muitos cientistas de todo o mundo estão por 
trás de um dos avanços mais significativos 
da Astronomia nos últimos tempos. 
Divulgada em abril deste ano, a imagem, 
obtida por uma combinação de sinais 
capturados por oito radiotelescópios e 
montada com a ajuda de um “telescópio 
virtual” criado por algoritmos, já rodou o 
planeta junto com o nome de diversos 
participantes do projeto Evento Horizont 
Telescope (EHT), entre eles, o da brasileira 
Lia Medeiros. A informação se refere a: 

 

(A) Primeira fotografia de um buraco negro. 
(B) Chegada de uma sonda aos confins do 

sistema solar. 
(C) Reprodução da quantidade de luz 

produzida por todas as estrelas do 
universo. 

(D) Descrição das sondas espaciais 
lançadas para desvendar os mistérios do 
planeta Mercúrio. 

 
 

 

30 “Antes de ser atingida por um incêndio, o(a) 
________________________ de Paris 
estava em condições críticas. A construção, 
de 850 anos, estava começando a 
desmoronar. Mas bilionários e doadores 
privados se mobilizaram para financiar a 
reconstrução da famosa catedral. Juntos, 
eles prometeram doar 600 milhões de euros 
(ou quase R$ 3 bilhões).” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a 
afirmação anterior. 

 
(A) Torre Eiffel 
(B) Arco do Triunfo 
(C) Museu do Louvre 
(D) Catedral de Notre-Dame 

 


