VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/19
Ensino Técnico – Acesso Direto ao
2o Módulo (Vagas Remanescentes)
Exame: 16/12/2018 (domingo), às 13h30min

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Segurança do Trabalho
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

Prezado(a) candidato(a):

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1.
Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3.
Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local,
levar consigo este caderno de questões.
4.
Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente.
Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
5.
Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em que
há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6.
Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7.
Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8.
Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9.
Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas
Intermediária, que se encontra no final deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de Respostas
Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de Respostas
Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio,
conforme o exemplo a seguir:
A
B
D
E
14.
15.

16.
17.

Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término da prova,
você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente assinada, ao Fiscal.
Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular
(o qual deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, nas dependências
do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, máscara, óculos
escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova.
O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo, bem como a desobediência às exigências registradas na Portaria e no
Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato.
Será eliminado do Exame o candidato que:
• não comparecer ao Exame na data determinada;
• chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30;
• realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo
14 da Portaria CEETEPS-GDS que regulamenta o Processo Seletivo-Vestibulinho do 1o Semestre 2019;
• não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14 da Portaria
CEETEPS-GDS que regulamenta o Processo Seletivo-Vestibulinho do 1o Semestre 2019;
• retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva;
• utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e apontamentos durante
a realização do exame;
• retirar-se do prédio em deﬁnitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo;
• perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante a realização
do exame;
• retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva;
• utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
• não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;
• realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos durante o
período das provas;
• realizar a prova fora do local determinado pela Etec / Extensão de Etec;
• zerar na prova teste.

Gabarito oficial
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas
do dia 17/12/2018, no site www.vestibulinhoetec.com.br

BOA PROVA!

Resultado
• Divulgação da lista de classificação geral a
partir do dia 16/01/2019.

Leia atentamente o texto para responder às questões de números 1 a 4.

HISTÓRIAS DIVERTIDAS VIVENCIADAS POR
PROFISSIONAIS DE SST – 2018
Diálogo
Trabalho desde 2014 com assessoria de Segurança do Trabalho para
pequenos e médios produtores rurais na região de Holambra/SP e
Andradas/MG. Formei-me técnico em Segurança no Trabalho no ano
de 2003 e trabalhei 13 anos em uma empresa de agrifloricultura. Nesse
período, fiz Engenharia Ambiental. Depois de sair dessa empresa e
entrar na área de assessoria, fiz a pós-graduação em Engenharia de
Segurança, em 2014. Nesse período em que estou com assessoria de
segurança, já vivenciei diversas situações curiosas. Entre elas, uma
que me marcou muito foi entender que, no dia a dia, acaba faltando
diálogo entre patrão e funcionário.
Certo dia, eu estava visitando um cliente em um sítio e acabei me
deparando com um trabalhador fazendo o preparo de calda de
agrotóxicos, diga-se de passagem, um produto extremamente
perigoso com base em metomil (faixa vermelha). O que me chamou
atenção era que o funcionário não fazia o uso do respirador específico
para execução da atividade. Mostrei para ele as indicações existentes
no rótulo – pictograma, indicando o risco e os equipamentos
obrigatórios. Um pouco assustado com minha presença, a resposta
que tive do trabalhador foi de que os equipamentos de segurança, em
especial a vestimenta hidrorrepelente, já não serviam mais para ele,
pois havia engordado e ficavam desconfortáveis para o uso. E, como
a vestimenta ainda era "nova", ele estava com "medo" de pedir para o
patrão uma outra de tamanho maior.
Diante dessa situação, fui falar com o proprietário/patrão, relatando
a situação que havia presenciado e alertando que isso poderia gerar
graves consequências ao trabalhador exposto ao risco de intoxicação.
Inesperadamente, a resposta que tive do patrão foi que ele não exigia
o uso dos equipamentos, porque ele tinha medo de o funcionário
pedir a conta por não querer usar os equipamentos, pois acreditava
que eles causavam certo desconforto ao funcionário. O trabalhador
já havia reclamado, em outras ocasiões, de incômodo ao usar os
equipamentos.
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Na hora, caiu a ficha: o que faltava entre o patrão e o funcionário
era diálogo para resolver o problema e esclarecimentos sobre
direitos e deveres de ambas as partes. Lição que ficou para mim
é que nós, profissionais da área, precisamos estar atentos, sentir
se o conhecimento dos direitos e deveres das partes está claro e
proporcionar/favorecer a possibilidade do diálogo entre ambos.
Depois de uma boa conversa com os envolvidos, dias depois,
já estava resolvido o problema.
Fonte: Alexandre de Jesus Tomé.
<http://www.protecao.com.br/materias/causos_da_prevencao/AQjyAJ> Acesso em: 30.09.2018. Adaptado.

Questão 01

Após formar-se no curso Técnico em Segurança do Trabalho e antes de exercer suas funções profissionais,
atuando como técnico, o autor, nos termos da Norma Regulamentadora 27 – Portaria nº 262, precisou de
prévio registro em qual órgão?
(A) Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.
(B) Unidade Descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego.
(C) Sindicato dos técnicos em segurança do trabalho.
(D) Ministério da Saúde.
(E) Sindicato do segmento em que iria atuar.
Questão 02

No tocante a sua finalidade, os itens destacados no segundo parágrafo do texto referem-se diretamente à
qual Norma Regulamentadora?
(A)

NR – 1

Disposições Gerais.

(B)

NR – 3

Embargo ou Interdição.

(C)

NR – 6

Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

(D)

NR – 11

Transporte, Movimentação Armazenagem e Manuseio de Materiais.

(E)

NR – 31

Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura,
Exploração Florestal e Aquicultura.
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Questão 03

Caso o trabalhador fosse acometido por intoxicação decorrente da falta de uso dos equipamentos mencionados
no texto, a empresa seria obrigada a informar à Previdência Social o acidente de trabalho ocorrido com seu
empregado por meio da emissão de qual documento?
(A) Boletim de Ocorrência.
(B) Atestado Médico.
(C) Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
(D) Relatório Técnico.
(E) Perícia Técnica.

Questão 04

Quanto aos equipamentos de proteção individual, marque a alternativa que corresponda corretamente a
uma responsabilidade do empregado:
(A) Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade.
(B) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
(C) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
(D) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
(E) Comunicar qualquer alteração que torne o equipamento impróprio para uso.

Questão 05

De acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, Acidente de Trabalho é:
(A) Qualquer acidente sofrido pelo empregado, antes de se aposentar.
(B) Acidente que envolva o indivíduo somente na empresa e horário laboral.
(C) Toda doença desenvolvida pelo trabalhador.
(D) Somente o acidente que cause a morte do trabalhador.
(E) O acidente ocorrido com o trabalhador no deslocamento residência / trabalho / residência.
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Questão 06

A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes
de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento
das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao acidente e, em caso de morte, a
comunicação deverá ser imediatamente. A empresa que não informar o acidente
de trabalho dentro do prazo legal estará sujeita à aplicação de multa, conforme
disposto nos artigos 286 e 336 do Decreto nº 3.048/1999.
Mas, caso a empresa não realize a comunicação de acidente do trabalho, quem o poderá fazer?
(A) Somente o próprio acidentado.
(B) Apenas um integrante da CIPA.
(C) Um dependente do trabalhador acidentado.
(D) Uma testemunha do acidente.
(E) Qualquer pessoa a pedido do acidentado.

Analise a seguinte afirmação para responder à questão de número 7.
“O ____(1)_____ de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com
a indicação do ______(2)_______ expedido pelo __________(3)________ competente em matéria
de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e emprego – MTE. “

Questão 07

Assinale a alternativa que completa adequadamente os espaços 1, 2 e 3, respectivamente, na afirmação
anterior.
1.

2.

3.

(A)

Equipamento de Proteção Coletiva

Certificado de Aprovação

Trabalhador

(B)

Certificado de Aprovação

Equipamento de Proteção Individual

Órgão Nacional

(C)

Equipamento de Proteção Individual

Documento Autorizador

Órgão Operador

(D)

Termo de Comercialização

Equipamento de Proteção Coletiva

Órgão Nacional

(E)

Equipamento de Proteção Individual

Certificado de Aprovação

Órgão Nacional
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Observe a figura para responder às questões de números 8 e 9.

<https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-regras-da-sa%C3%BAde-e-da-seguran%C3%A7a-image87681072>
Acesso em: 13.10.2018. Adaptado. Original colorido.

Questão 08

A imagem apresentada transmite a mensagem de alerta sobre:
(A) Os riscos de se trabalhar em um local seguro.
(B) Somente usar roupas claras no local de trabalho.
(C) A postura adequada do funcionário no local de trabalho.
(D) Não trabalhar sem equipamento de proteção pessoal.
(E) A proibição do uso de vestes escuras no trabalho.
Questão 09

Todo dispositivo ou produto como o colete e o capacete usados pelos personagens da figura, que são
utilizados pelo trabalhador e destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
no trabalho, são chamados de:
(A) Equipamento de proteção coletiva.
(B) Equipamento de proteção do trabalho.
(C) Equipamento de proteção individual.
(D) Guarda-vida.
(E) Guarda-corpo.
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Analise os dados do infográfico para responder às questões de números 10 a 12.

<https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=10897%2Fna-midiaespecial-epidemia-silenciosa-trata-de-acidentes-e-doencas-do-trabalho>
Acesso em: 13.10.2018. Adaptado. Original colorido.

Questão 10

Considerando os dados apresentados no infográfico, é possível concluir que:
(A) O número de doenças e acidentes do trabalho é irrelevante para a previdência social e a saúde pública.
(B) A incapacidade temporária é o menor prejuízo dos acidentes e doenças de trabalho, no Brasil.
(C) Morrem mais pessoas por ano no mundo decorrente de acidentes e doenças do trabalho do que de AIDS.
(D) No Brasil, as consequências dos acidentes do trabalho não representam custos.
(E) O câncer é a doença que mais mata no mundo.
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Questão 11

Se a cada 15 segundos um trabalhador morre no mundo, vítima de doença do trabalho, quantos
trabalhadores morrem em um dia de trabalho, considerando uma jornada de 8 horas/dia?
(A)

240

(B)

480

(C)

960

(D) 1.920
(E) 3.840
Questão 12

De acordo com os dados das consequências de acidentes e doenças no Brasil, o número de trabalhadores
que sofrem de incapacidade permanente decorrente de acidentes e doenças do trabalho por ano é de:
(A) 15.000
(B) 12.000
(C)

9.234

(D)

2.797

(E) 14.747
Questão 13

A Norma Regulamentadora – NR que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte
de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do programa que
visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais é a:
(A)

NR – 4

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

(B)

NR – 5

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

(C)

NR – 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

(D)

NR – 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

(E)

NR – 26

Sinalização de Segurança.
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Leia o texto para responder às questões de números 14 e 15.

As Normas Regulamentadoras – NR, relativas à segurança
e medicina do trabalho, são de observância obrigatória
pelas empresas que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Devido a sua importância para o mundo do trabalho,
as NRs são disponibilizadas em três idiomas: Português,
Espanhol e Inglês. As normas em Português estão
completas. Nos outros dois idiomas, estão disponíveis da
NR–1 até a NR–10. Em breve, as NRs estarão completas
nas três línguas.
<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normasregulamentadoras> Acesso em: 15.10.2018. Adaptado.

Questão 14

De acordo com a Lei 6.514/77, atualmente, estão aprovadas quantas Normas Regulamentadoras – NRs
relativas à segurança e medicina do trabalho no Brasil?
(A) 36
(B) 35
(C) 34
(D) 33
(E) 32
Questão 15

As Normas Regulamentadoras – NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância
obrigatória pelas empresas, exceto:
(A) As privadas.
(B) As públicas.
(C) Os órgãos públicos da administração direta e indireta.
(D) Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário.
(E) Aquelas que não possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
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Questão 16

Os resíduos industriais são aqueles provenientes dos processos de produção, na forma sólida, líquida ou
gasosa ou a combinação dessas. Visando à proteção dos trabalhadores e do meio ambiente,
assinale a alternativa que corresponda adequadamente ao que deve ser feito com os resíduos líquidos e
sólidos produzidos por processos e operações industriais.
(A) Ser lançados em área aberta e/ou ao ar livre para fácil dissipação.
(B) Ser adequadamente coletados e encaminhados aos lixões.
(C) Ser adequadamente coletados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa.
(D) Ser mantidos nas dependências da empresa sob monitoramento permanente.
(E) Ser acondicionados em locais de fácil manuseio e visualização pelas autoridades fiscais.
Questão 17

Todas as empresas que admitam trabalhadores como
empregados devem elaborar e implementar o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO,
com o objetivo de promoção e preservação da saúde
do conjunto dos seus trabalhadores. O PCMSO deverá
ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico
precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho,
inclusive de natureza subclínica, além da constatação da
existência de casos de doenças profissionais ou danos
irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

Assinale a alternativa que contenha todos os exames médicos obrigatórios previstos no PCMSO.
(A)

Admissional

(B)

Periódico

(C)

Admissional

Periódico

(D)

Admissional

Demissional

(E)

Admissional

Periódico
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De retorno ao trabalho
De retorno ao trabalho

De mudança de função
De mudança de função

Demissional

Demissional

Demissional

De retorno ao trabalho
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Demissional

Leia o texto para responder às questões de números 18 e 19.

As cores são muito importantes na
prevenção, educação e alerta dos riscos
e perigos em um ambiente de trabalho.
Uma das maneiras de usá-las é para
classificar o grupo de riscos com o
objetivo de que um mesmo grupo e cor
seja identificável em qualquer empresa,
fábrica ou indústria, facilitando a vida
e memória dos funcionários. As cores
usadas para a classificação dos riscos são:
Azul, Verde, Vermelho, Marrom e Amarelo.
<http://www.cursosegurancadotrabalho.net/2013/08/Classificacao-dosRiscos-Ambientais-em-grupos-de-Cores.html> Acesso em: 15.10.2018.
Adaptado.

Questão 18

Marque a alternativa que indique adequadamente os riscos correspondentes a cada cor informada no texto,
respectivamente.
Azul

Verde

Vermelho

Marrom

Amarelo

(A)

Físico

Químico

Biológico

Ergonômico

De acidente

(B)

De acidente

Físico

Químico

Biológico

Ergonômico

(C)

Químico

Físico

Biológico

De acidente

Ergonômico

(D)

Ergonômico

Biológico

Físico

Químico

De acidente

(E)

Biológico

Ergonômico

Físico

De acidente

Químico
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Questão 19

Qual o nome dado à representação gráfica dos riscos presentes no ambiente de trabalho expressa por meio
da planta baixa da edificação, círculos e cores, visando facilitar que o trabalhador identifique os riscos aos
quais está exposto naquele local?
(A) Mapa setorial.
(B) Ilustração.
(C) Mapa de riscos.
(D) Quadro de riscos.
(E) Organograma institucional.
Questão 20

As empresas deverão manter, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local
de trabalho. Os profissionais que podem compor os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho, de acordo com o especificado no Quadro II da Norma Regulamentadora 4, são:
•
•
•
•
•

Médico do Trabalho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnico de Segurança do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho e
Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho

•
•
•
•

Somente Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnico de Segurança do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho e
Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho

• Somente Técnico de Segurança do Trabalho
• Enfermeiro do Trabalho e
• Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho

• Somente Médico do Trabalho
• Engenheiro de Segurança do Trabalho e
• Enfermeiro do Trabalho

• Unicamente Engenheiro de Segurança do Trabalho e
• Técnico de Segurança do Trabalho

12

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Segurança do Trabalho

Questão 21

A elaboração, implementação, acompanhamento e
avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho – SESMT ou por pessoa ou equipe de
pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de
desenvolvê-lo. A antecipação deverá envolver a análise
de projetos de novas instalações, métodos ou processos
de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando
a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de
proteção para sua redução ou eliminação.

Assinale a alternativa que não compõe uma etapa de reconhecimento dos riscos ambientais
(A) Localização das possíveis fontes geradoras.
(B) Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de
trabalho.
(C) Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos.
(D) A caracterização das atividades e do tipo da exposição.
(E) Os exames periódicos necessários ao monitoramento dos agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Leia o texto para responder às questões de números 22 a 24.

Apesar de todas as críticas, a Teoria Clássica é ainda a abordagem mais utilizada pelos
iniciantes em Administração, pois permite uma visão simples e ordenada. Também para a execução
de tarefas administrativas rotineiras, a abordagem clássica disseca o trabalho organizacional
em categorias compreensíveis e úteis. Os princípios proporcionam guias gerais que permitem
ao administrador manipular os deveres do cotidiano do seu trabalho com mais segurança
e confiança. Contudo, em uma era de mudança e instabilidade como a que atravessamos, a
abordagem clássica mostra-se rígida, inflexível e conservadora, pois ela foi concebida em uma
época de estabilidade e permanência. Em resumo, a Teoria Clássica ainda tem a sua utilidade no
mundo de hoje. Ela é indispensável na compreensão das bases da Administração moderna.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. São Paulo: Barueri (SP): Manole, 2012, p. 13. Adaptado.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Segurança do Trabalho

13

Questão 22

Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto.
(A) A Teoria Clássica não se mostra mais útil no mundo contemporâneo, época de mudanças e
incertezas.
(B) Em época de instabilidade e mudança, os princípios da Teoria Clássica ainda se mostram válidos,
pois permitem uma visão simples e ordenada dos fatos, além da flexibilidade.
(C) A Teoria Clássica só tem validade no mundo de hoje, porque fornece as bases para o entendimento
da Administração moderna.
(D) O fato de ter sido desenvolvida em um contexto de estabilidade e permanência torna a
Teoria Clássica não a mais indicada para a abordagem de fenômenos típicos do mundo de hoje,
embora ainda se mostre válida sob alguns aspectos.
(E) O administrador encontrará, exclusivamente, na Teoria Clássica, princípios que funcionarão como
guias gerais que permitirão manipular os deveres do cotidiano com mais segurança e confiança.

Questão 23

Releia a passagem.

“Os princípios proporcionam guias gerais que permitem ao
administrador manipular os deveres do cotidiano do seu
trabalho com mais segurança e confiança.”

De acordo com o texto, a expressão “Os princípios” se refere:
(A) a fundamentos da Teoria Clássica.
(B) à execução de tarefas.
(C) ao trabalho organizacional como um todo.
(D) à visão simples e ordenada das funções a serem executadas.
(E) à função do administrador frente a mudanças e instabilidades.
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Questão 24

Leia novamente a passagem.
Apesar de todas as críticas, a Teoria Clássica é ainda a
abordagem mais utilizada pelos iniciantes em Administração,
pois permite uma visão simples e ordenada.

As expressões “apesar de” e “pois” expressam, respectivamente, os sentidos de:
(A) oposição e justificativa.
(B) finalidade e condição.
(C) oposição e conformidade.
(D) conformidade e contraste.
(E) finalidade e conclusão.
Questão 25

Nas palavras do jurista José Geraldo Brito Filomeno, o Código de Defesa
do Consumidor trata-se de uma política nacional de consumo,
de uma filosofia de ação, ao disciplinar as relações de consumo.

Nesse contexto, podemos afirmar que:
(A) Para atendimento da política nacional de consumo, a elaboração do Código de Defesa do
Consumidor observou fielmente o princípio omnia definitivo periculosa est.
(B) Por razões didáticas, o Código de Defesa do Consumidor preferiu definir consumidor sob o prisma
eminentemente jurídico, desconsiderando totalmente o caráter econômico desse conceito.
(C) O Código do Consumidor trata, dentre outros assuntos, das necessidades dos consumidores e
do respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos e melhoria
da qualidade de vida.
(D) Não se justifica um tratamento desigual entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços,
em virtude da dinâmica da economia mundial.
(E) O Código de Defesa do Consumidor é incompatível e, portanto, inconstitucional, em virtude
da necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico indicado no artigo 170 da Constituição
Federal de 1988.
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Questão 26

Em 14 de julho de 2017, o Senado aprovou a Reforma Trabalhista no Brasil,
sendo essa legislação sancionada no mesmo dia, conforme se depreende
da publicação no Diário Oficial da União.
Quanto ao trabalho intermitente, podemos afirmar que:
(A) o trabalho intermitente é aquele se dá por meio da prestação de serviços ou da subordinação;
não realizado em período contínuo, ocorrendo por meio de alternância de períodos na prestação de um
serviço determinado e momentos de inatividade.
(B) a inatividade no trabalho intermitente se configura exclusivamente em meses, não cabendo intermitência
em horas ou dias.
(C) o trabalho intermitente prescinde de convocação prévia do empregado referente à jornada a ser
cumprida.
(D) o trabalho intermitente pode ser pactuado verbalmente, não sendo necessária sua formalização por
meio de contrato escrito.
(E) se houver descumprimento de qualquer das cláusulas do trabalho intermitente, o empregador pagará
uma multa no importe de 30% do salário do empregado.
Questão 27

Atualmente, a imagem institucional é classificada como um elemento
imprescindível ao mundo corporativo pois transmite a identidade da
empresa, além de influenciar o público e determinar suas atitudes,
orientações e opiniões.
Nesse contexto, é incorreto afirmar que:
(A) a imagem institucional já não é mais tratada como algo involuntário ou resultado de mera
causalidade.
(B) a imagem institucional pode ser descrita como o conjunto de representações mentais (tanto
afetivas como racionais) que o indivíduo ou um grupo de indivíduos associa a uma organização,
devido a suas experiências e sentimentos em relação à identidade corporativa da empresa.
(C) a imagem de uma organização é formada por estrutura dinâmica e flexível, sensível às mudanças
do entorno, à atuação dos e com os diversos públicos, mediada pelos meios ou canais de comunicação,
e às adequações necessárias às estratégias empresariais, visto que, à medida que cresce e expande
seu mercado, a empresa fatalmente necessita implementar mudanças.
(D) a empresa possui uma única imagem que deve ser comunicada de uma única forma.
(E) no processo de formação da imagem organizacional, participam os indivíduos, o entorno e a identidade
corporativa.
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Leia o texto para responder às questões de números 28 a 30.

What is the Internet of Things (IoT)?
By Matt Burgess – February 2018.

The term IoT encompasses1 everything connected to the
internet, but it is increasingly being used to define objects that
“talk” to each other. “Simply, the Internet of Things is made up of
devices – from simple sensors to smartphones and wearables –
connected together,” Matthew Evans, the IoT programme head
at techUK, says.
By combining these connected devices with automated systems,
it is possible to “gather2 information, analyse it and create an
action” to help someone with a particular task, or learn from a
process. In reality, this ranges from smart mirrors to beacons in
shops and beyond.
Why do connected devices need to share data?
Each device collects data for a specific purpose that may be
useful to a buyer and impact the wider economy.
Within industrial applications, sensors on product lines can
increase3 eﬃciency and cut down4 on waste. US firm Concrete
Sensors has created a device that can be inserted into concrete
to provide data on the material’s condition, for instance.
“IoT offers us opportunity to be more efficient in how we do things,
saving us time, money and often emissions in the process,” Evans
says. It allows companies, governments and public authorities to
re-think how they deliver services and produce goods.
<https://tinyurl.com/ybyhavnu>. Acesso em: 09.10.2018.

Glossary
1- Encompasses = includes, comprehends
2- Gather = collect
3- Increase = enlarge
4- Cut down = reduce
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Questão 28

Segundo o texto, o conceito Internet of things (IoT) refere-se
(A) ao uso de dispositivos eletrônicos para acessar a internet.
(B) a sensores e smartphones usados isoladamente para realização de tarefas.
(C) ao processo de eficiência das aplicações industriais para a redução de custos.
(D) à combinação e análise de informações para a realização de compras pela internet.
(E) à utilização de dispositivos conectados entre si via internet e a sistemas automatizados para a realização

de uma tarefa específica ou aprendizagem de um processo.

Questão 29

De acordo com o texto, os dispositivos conectados precisam coletar dados para
(A) analisar informações para a execução de uma ação por um motivo específico.
(B) aumentar a produtividade na indústria de concreto.
(C) instalar sensores em linhas de produção.
(D) gerenciar o faturamento de indústrias.
(E) vender determinados produtos.
Questão 30

Na oração
US firm Concrete Sensors has created a device that can be
inserted into concrete to provide data on the material’s condition,
for instance ...,
presente no quarto parágrafo do texto, a expressão has created indica que a empresa Concrete Sensors
(A) criará um dispositivo.
(B) criou um dispositivo.
(C) criaria um dispositivo.
(D) criava um dispositivo.
(E) pode vir a criar um dispositivo.
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/19

Ensino Técnico – Acesso Direto ao 2o Módulo (Vagas Remanescentes)
Exame: 16/12/2018 (domingo), às 13h30min

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

Prezado(a) candidato(a),
1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas
para esta Folha de Respostas Intermediária.
2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir:
A

B

D

E

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária
para a Folha de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
PROVA (30 RESPOSTAS)
RESPOSTAS de 01 a 15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

RESPOSTAS de 16 a 30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

NÃO AMASSE,
NÃO DOBRE E
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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Portaria CEETEPS–GDS No 2327 de 18 de outubro 2018.

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E
PARA A ESPECIALIZAÇÃO.

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados
no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1 o semestre de 2019, serão realizadas nas seguintes datas, desde que não
seja feriado municipal na cidade onde a Etec está sediada. A continuidade será no próximo dia útil após o feriado:
1.

Divulgação da 1a lista de convocação e matrícula: 17 e 18/01/2019;

2.

Divulgação da 2a lista de convocação: 21/01/2019;

3.

Matrícula dos classificados da 2a lista: 22 e 23/01/2019.

§ 4º – Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), além das
previstas nos parágrafos anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec
(Classe Descentralizada) em que pretende estudar, os dias em que serão afixadas.
§ 5º – O candidato convocado em qualquer uma das listas que não efetuar sua matrícula na data marcada perderá o
direito à vaga e seu nome não constará de quaisquer outras listas que porventura sejam divulgadas.
§ 6º – O candidato deverá verificar o horário para a matrícula junto à Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em
que pretende estudar, pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES
Artigo 27 – A matrícula dos candidatos convocados para vagas remanescentes do 2o módulo dependerá da apresentação
dos seguintes documentos:
I.

Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) no dia);

II.

2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais;

III.

Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, expedido pela Secretaria
de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Policia Militar ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE)
dentro da validade; OU

IV.

Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade ou com até 30 (trinta) dias do vencimento de sua validade conforme
legislação em vigor, ou documento expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e
outros). No caso da apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar posteriormente o RG (fotocópia
e original), expedido pela Secretaria de Segurança Pública, em até 60 dias;

V.

CPF, fotocópia e apresentação do original;

VI. Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio regular ou equivalente (EJA/ENCEJA), uma fotocópia
simples com a apresentação do original ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da
escola de origem, documento original;
VII. Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM até a edição de 2016 – Certificado ou
Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação dos
Estados correspondente.

20

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Segurança do Trabalho

