VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/16
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Exame: 13/12/2015 (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 na última página 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 para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo, 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 1091 de 24/09/2015;
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 1091 de 24/09/2015;
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;
Zerar na prova de aptidão;
BOA PROVA!
Faltar na prova de aptidão.

Gabarito oficial
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas
do dia 14/12/15, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
•  Divulgação da lista de classificação geral a
partir do dia 14/01/16.

Questão 01

”O FAP é um flexibilizador da alíquota do Risco Ambiental do Trabalho ( RAT, ex–SAT ). Pelo FAP, as empresas podem
reduzir o pagamento de impostos em até 50%. Em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado, a redução
de custos é uma medida que as empresas buscam para continuar se destacando no mercado....”
(Fonte: Manual Prático de Segurança do Trabalho – 2. Ed. Rev. e Ampl. p.213 – Adaptado.)

A sigla FAP à qual o texto se refere significa:
(A) Fator de Acidentes do Trabalho

(D) Fator Acidentário de Prevenção

(B) Fonte Acidentária Previdenciária

(E) Fator de Acidente Previsto

(C) Fatores de Acidentes Pessoais
Questão 02

Os Sistemas de Gestão Ambiental e de Segurança do Trabalho se inter-relacionam em diversos aspectos.
Por isso, temas como estratégias de compras verdes, compras ambientais, marketing verde, produtos com
diferenciação ambiental, logística reversa, rotulagem sustentável, ciclo de vida do produto, retorno de
produtos, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição final, recondicionamento e
remanufatura são exemplos de:
(A) Abordagens de operações com Sustentabilidade

(D) Assuntos aleatórios ao processo de produção

(B) Abordagem de operações técnicas

(E) SIPAT

(C) Temas transversais da empresa
Questão 03

Referente à rede de assistência do SUS, que também se agrega às ações de saúde e segurança do trabalho, associe
a primeira coluna com a segunda e responda a sequência adequada de atendimentos prestados por cada
serviço de saúde apresentado:
SERVIÇO DE SAÚDE

TIPO DE ATENDIMENTO

1 – AME

(

)

Atendimentos básicos e gratuitos

2 – UBS		

(

)

Casos que não necessitam de internação ou agendamento

3 – AMA

(

)

Assistência, Promoção e Vigilância à saúde dos trabalhadores

4 – CEREST

(

)

Tratamento especializado que requer agendamento

(A)

2

3

4

1

(B)

3

4

1

2

(C)

1

2

3

4

(D)

4

3

2

1

(E)

3

2

1

4

2
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Data da vistoria

Ar

Desidratação,
SNC, Sistema
Cardiovascular

Fornos

FÍSICO:
Calor

(Fonte: Paranhos, L. C. PPRA – AMBITEC Ltda, 2010.)

TEMPO: E - Eventual / I - Intermitente /P - Permanente
INSTENSIDADE: B - Baixa / M - Média / A - Alta
EXPOSIÇÃO RESULTANTE: C- Crítica / A - Atenção / I - Irrelevante

Ar

Sistema
Auditivo

Máquinas e
Equipamentos

FÍSICO:
Ruído

Ar

Sistema
Respiratório

Fonte
Geradora da
Meio de
Exposição
Efeito Crítico Exposição

QUÍMICO:
Poeiras

(E) Um Plano de abandono

(D) Um PCMSO

(C) Uma Análise de Riscos

(B) Um Check List

(A) Uma Avaliação Física

A tabela apresentada refere-se a:

Questão 04

10/09/2010

I

I

I

A

A

A

Exposição

C

C

C

M

M

M

Exposição Ocupacional

Opera micro, atende telefone, rotina de supervisão das atividades.

44 horas

Processo
produtivo do
cimento

Agente
(Risco potencial)

Carga horária
Semanal
Descrição das
Atividades

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Função

– UNIDADE LARANJEIRAS

ADMINISTRATIVO

Setor:

Empresa:

-

E

E

-

-

S

S

Respirador
c/ filtro
Óculos de
Segurança
Creme
Protetivo
Protetor
Auditivo

Eficaz
(S / N)

Descrição

Cimento

Alvenaria

NA

-

-

-

E/R

-

-

-

Descrição

Coletiva

Tecnologia de Proteção

Piso

Fechamento

Cobertura

POTENCIAL DE DANO: B - Baixo / M - Médio / A - Alto / I - Iminente
GRAU DE RISCO: T - Trivial / M - Moderado / S - Substancial / I - Intolerável
E / R: E - Existente / R - Recomendado
EFICAZ: S - Sim / N - Não

S

S

S

E /R

Individual

Natural

Obs:

Lâmpadas fluorescentes

Iluminação

NA

Ventilação

Pé Direito

Características do Setor

Analise o quadro a seguir para responder as questões 4 e 5.

-

-

-

Eficaz
(S / N)

-

-

-

Avaliação
ambiental

Questão 05

Considerando a exposição ao risco físico (ruído) indicada na tabela, sinalize qual dos programas a seguir deverá ser
implementado na empresa para monitoramento da saúde auditiva dos funcionários.
(A) PPR
(B) PCMAT
(C) PPRPS
(D) PCA
(E) Audiometria

Questão 06

Qual o nome dado à representação gráfica dos riscos existentes nos locais de trabalho?
(A) Rota de fuga
(B) Mapa de saídas
(C) Mapa de riscos
(D) Alertas de emergência
(E) Sinalização de comando

Questão 07

A Norma Regulamentadora (NR)26 estabelece padrões quanto à utilização de cores para sinalização de segurança
do local de trabalho, com a finalidade de: Prevenir acidentes; Identificar os equipamentos de segurança e Delimitar
áreas, para fins de identificação das canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases
e advertências contra riscos. Indique a cor que caracteriza cada um dos riscos a a seguir: Físico, Químico, Biológico,
Ergonômico, De Acidente, respectivamente.

4

Físico

Químico

Biológico

Ergonômico

De Acidente

(A)

Azul

Vermelho

Amarelo

Verde

Rosa

(B)

Amarelo

Verde

Roxo

Branco

Azul

(C)

Verde

Vermelho

Marrom

Amarelo

Azul

(D)

Marrom

Vermelho

Verde

Azul

Amarelo

(E)

Azul

Verde

Amarelo

Marrom

Vermelho
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Questão 08

No trabalho em equipe, tratar as pessoas como objetos ou números, afastar-se dos problemas, desconsiderar as
particularidades de cada pessoa ou o impacto das ações sobre elas são características de um comportamento
defensivo, conhecido como:
(A) Indiferença.
(B) Transferência de responsabilidade.
(C) Despersonalização.
(D) Protelação.
(E) Formalização.

Questão 09

Os equipamentos apresentados na placa de sinalização a seguir são caracterizados, de acordo com a NR 6, como:

(http://www.placarsinalizacao.com.br/placas_cipa_material.htm Acesso em: 10.09.2015 Original colorido.)

(A) Equipamentos de proteção individual.
(B) Equipamentos de proteção coletiva.
(C) Equipamentos de proteção contra incêndios.
(D) Equipamentos de segurança física.
(E) Equipamentos de emergência e primeiros socorros
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Questão 10

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho. Consideram-se acidente do trabalho as seguintes
entidades mórbidas: Doença Profissional, desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar à determinada atividade e constante da relação elaborada
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social e Doença do Trabalho
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e
com ele se relacione diretamente, constante da relação elaborada pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência.

Assinale a alternativa a seguir que não corresponde a uma doença do trabalho ou doença profissional:
(A) Doença degenerativa.
(B) DORT.
(C) LER.
(D) Asbestose.
(E) Pneumoconiose .

Questão 11

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – tem um
papel fundamental na prevenção de doenças e acidentes do
trabalho, dentro da empresa.

Indique a alternativa que descreve corretamente uma das atribuições da CIPA:
(A) Elaborar o PPRA da empresa.
(B) Fazer a instalação de equipamentos de proteção em máquinas e ferramentas.
(C) Elaborar o mapa de riscos.
(D) Organizar greve e parar a produção, em caso de acidente com morte.
(E) Obter registro profissional junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

6
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Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de números 12 e 13.

Florianópolis, SC, 27/08/2015 - A auditoria fiscal do Trabalho do MTE
tem se empenhado em fazer cumprir os direitos de 17,5 milhões de
trabalhadores de todo o país. De janeiro a junho deste ano, realizaram mais
de 138 mil fiscalizações, sendo que 47 mil foram autuadas por não estarem
em conformidade com as leis trabalhistas. Deste total, foram recolhidos
mais de R$ 102 milhões destinados ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), valor que ainda vai se somar a mais de R$ 1 bilhão em
multas aplicadas, gerando arrecadação também ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
A Inspeção do Trabalho tem por finalidade a prevenção e manutenção
adequada dos direitos trabalhistas dos empregados, frente à relação
trabalhista com o empregador, podendo ser pessoa de direito privado ou
público. De acordo com o secretário de Inspeção do Trabalho, Paulo Sérgio
Almeida, das atividades desenvolvidas, uma das prioridades é reduzir o
número de doenças do trabalho.
(http://portal.mte.gov.br/imprensa/afts-realizaram-138-mil-fiscalizacoes-em-2015/palavrachave/aft.htm . Acesso em 10.09.2015)

Questão 12

Das 138 mil empresas visitadas, apenas 47mil foram autuadas pela fiscalização do trabalho. Assinale a alternativa
que indique o percentual correto de empresas autuadas no período de Janeiro a Junho, conforme o texto:
(A) 60%
(B) 34%
(C) 43%
(D) 55%
(E) 23%
Questão 13

Conforme o texto, foi arrecadado em multas e repassado ao FGTS o valor equivalente a R$ 102 milhões.
Considerando a quantidade de empresas vistoriadas e autuadas pela fiscalização, qual a média de valor que cada
uma das empresas pagou em multa?
(A) R$ 2.170,21
(B) R$ 3.000,50
(C) R$ 1.200,00
(D) R$ 2.225,45
(E) R$ 3.324,00
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Questão 14

A Norma Regulamentadora – NR que tem por objetivo fixar as cores
que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de
acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando
áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para
a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos é a:

(A) NR 32
(B) NR 4
(C) NR 26
(D) NR 9
(E) NR 24

Questão 15

Quando a empresa deixa de fazer a comunicação do acidente de
trabalho – CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade
sindical, o médico ou qualquer autoridade (magistrados, membros
do Ministério Público ou os responsáveis pelos serviços jurídicos da
União, dos estados e do Distrito Federal e comandantes de unidades
do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e
da Polícia Militar), poderá efetivar o registro desse instrumento junto
à Previdência Social. Nesse caso, qual o tempo previsto na legislação
previdenciária para essa comunicação?

(A) 15 dias.
(B) 30 dias.
(C) 1 ano.
(D) 5 anos.
(E) A qualquer tempo.

8
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Analise a charge para responder à questão de número 16.

(http://vivamelhoronline.com/tag/charge Acesso em: 10.09.2015 Original colorido)

Questão 16

De acordo com a charge, conclui-se que:
(A) Cada vez mais as empresas investem na segurança e na prevenção de acidentes.
(B) É simples lidar com as dificuldades do cotidiano da profissão de técnico de segurança do trabalho.
(C) Muitos técnicos de segurança do trabalho desistem da profissão devido a seus desafios diários.
(D) Ainda há empresas que não priorizam a prevenção de acidentes e pensam apenas no lucro imediato.
(E) Todas as empresas deveriam possuir Médicos do Trabalho para atender a emergências de acidentes.
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Questão 17

Assinale a alternativa que contenha a descrição correta para preencher as lacunas no texto a seguir, respectivamente:

“Todo equipamento de proteção individual, de fabricação nacional
ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a
indicação do________________, expedido pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho
do__________________________”.

(A) Certificado de Registro / Ministério do Trabalho
(B) Certificado de Aprovação / INMETRO
(C) Certificado de Autorização / Ministério da Saúde
(D) Certificado de Aprovação / Ministério do Trabalho
(E) Auto de Aprovação / INMETRO

Leia matéria do Jornal Folha de Vitória para responder às questões de números 18 e 19.

Um ciclista, Leonardo Moreira Guilherme, teve o braço decepado durante
um atropelamento, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Por meio de nota,
a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que a Polícia Militar
conduziu a motorista Cidlene Biet para a 2ª Delegacia Regional de Vitória.
Pelo fato de o ciclista Leonardo Moura Guilherme ter sido encaminhado
para o hospital, Cidlene Biet foi liberada, pois nesses casos, o crime precisa
de representação. Leonardo era porteiro e retornava do trabalho, no
momento do acidente.
(http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2015/08/ciclista-que-teve-braco-decepado-depois-de-ser-atropelado-em-vilavelha-tem-morte-confirmada.html Acesso em: 09.09.2015 Adaptado.)

Questão 18

Considerando a legislação trabalhista, previdenciária e que Leonardo estava retornando para sua residência, após
o trabalho, o acidente em questão caracteriza-se como:
(A) Acidente de caminho.
(B) Acidente típico.
(C) Acidente de trajeto.
(D) Doença do trabalho.
(E) Acidente em trânsito.
10
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Questão 19

Qual o prazo previsto na legislação previdenciária tem a empresa onde Leonardo trabalha como porteiro para a
emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT?
(A) 10 dias
(B) 2 dias
(C) 48 horas úteis
(D) 24 horas úteis
(E) Não há prazo determinado.

Questão 20

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta dos poderes legislativo
e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT, deverão manter, obrigatoriamente, uma equipe
com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
Qual o nome dado a essa equipe, conforme a NR 4?
(A) CIPA
(B) Brigada de Incêndio
(C) Corpo Clínico
(D) SESMT
(E) SAMU
Questão 21

A Sinalização no ambiente de trabalho é muito importante. Por isso, ela deve ser fixada em local de fácil visualização
e elaborada de maneira que permita a compreensão de todos que transitam por aquele local de trabalho. Nesse
sentido, a representação gráfica dos riscos existentes em um setor de trabalho, realizada com a planta baixa ou
croqui do ambiente, círculos de três tamanhos e cinco cores distintas, é chamada de:
(A) Ilustração de Trabalho.
(B) Mapa de Trabalho.
(C) Local de Riscos.
(D) Mapa de Riscos.
(E) Saída de Emergência.
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Leia o texto para responder às questões de números 22 a 24.

Aluno com nota melhor consegue salário mais alto
Notas melhores na escola são seguidas por maior
remuneração no mercado de trabalho. Essa hipótese acaba de
ser testada no Brasil e se mostrou verdadeira.
Um estudo da Fundação Itaú Social revela que alunos com
nota 10% maior em português no Saeb (Sistema de Avaliação
da Educação Básica) têm remuneração 5% superior no início
da carreira. Para pontuações 10% mais altas em matemática, o
incremento de renda é de 4,6%.
A pesquisa, conduzida pelos economistas Andréa Zaitune
Curi (FGV) e Naércio Menezes Filho (Instituto de Ensino e
Pesquisa - Insper), foi realizada em todas as unidades federativas,
com grupos de jovens de duas gerações, uma nascida em 1977
e 1978 e outra em 1987 e 1988.
A situação de Ronilton A., 23, e Dalila P., 25, mostra que notas
diferentes levaram os amigos a vias opostas. Ambos estudaram
juntos em uma escola pública em Felisburgo, cidade localizada
em uma área pobre de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha.
Depois da escola, Ronilton conseguiu uma bolsa para
cursar publicidade em uma faculdade privada em São Paulo e,
hoje, trabalha como analista de mídias sociais e atribui o bom
começo na carreira ao ótimo desempenho que teve durante a
vida escolar.
Dalila terminou a escola e começou uma faculdade privada
no Rio de Janeiro, mas interrompeu o curso por falta de
dinheiro. Tentou alguns concursos públicos sem sucesso. Hoje,
está desempregada e acha que, se tivesse se dedicado mais aos
estudos, estaria em melhor situação.
“Se soubesse como seria difícil, eu teria dado mais valor à
escola”, diz ela que, atualmente, busca novas oportunidades
fazendo um curso técnico de serviços públicos.
Ronilton acha que seu sucesso na escola teve várias causas,
como seu gosto pelo estudo, o apoio recebido dos pais e o
fato de ter frequentado uma boa escola, onde os professores
incentivavam os alunos.
(Érica Fraga. Folha de S. Paulo, 18.03.2014. Adaptado)
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Questão 22

Com base nas informações do texto, é correto afirmar que
(A) os economistas optaram por restringir a pesquisa às capitais mais populosas do país, visto que elas concentram
o maior número de estudantes.
(B) os dados comprovam que os alunos que obtiveram as melhores notas em matemática são os que iniciam a
carreira com o maior índice de remuneração.
(C) o intuito da pesquisa era verificar se era procedente a hipótese de que o bom desempenho escolar contribui
para que a pessoa receba melhores salários.
(D) a discrepância entre a trajetória escolar de Ronilton e de Dalila demonstra que nem todas as escolas públicas
oferecem ensino de qualidade a seus alunos.
(E) a falta de recursos financeiros foi, segundo Dalila, o único fator responsável por sua dificuldade para se inserir
atualmente no mercado de trabalho.
Questão 23

Leia as frases:
Ao término do ensino médio, Ronilton pleiteou uma bolsa de estudos ________ pudesse cursar publicidade.
Ele se considera bem-sucedido, _________, além de seu esforço pessoal, recebeu o apoio dos pais e dos professores.
No momento Dalila está desempregada, _______ acredita que o curso técnico em serviços públicos lhe trará novas
oportunidades.

As expressões que mantêm o sentido do texto e preenchem, correta e respectivamente, as lacunas das frases são:
(A) caso; sendo que; entretanto
(B) caso; se; porque
(C) embora; já que; todavia
(D) para que; se; pois
(E) para que; pois; porém
Questão 24

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a concordância verbal e nominal está correta em:
(A) Graças ao trabalho dos economistas, agora existe dados assegurando que a dedicação aos estudos pode
interferir no rendimento salarial.
(B) Segundo a pesquisa, alunos com nota 10% maior em português, no início da vida profissional, já recebem
salários com valores acima da média.
(C) Ronilton e Dalila são amigos e estudaram em Felisburgo, cidade mineira onde ambos morava.
(D) Enquanto Ronilton pôde cursar o ensino superior, infelizmente Dalila foi obrigado a abandonar a faculdade.
(E) Os pesquisadores coletaram informações com base no desempenho de jovens pertencente a gerações distintas.
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Questão 25

Consubstanciada no princípio do bem-estar máximo, o utilitarismo é uma das teorias Éticas e, sobre ela é correto
afirmar:
(A) o utilitarismo clássico teve como principais mentores Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que relacionaram o
útil ao bom.
(B) para o utilitarismo, a ética não se relaciona com o chamado princípio da maior felicidade, pois a felicidade
reside na busca do máximo prazer, independentemente do número de pessoas atingidas.
(C) o utilitarismo vê o bom como aquilo que for útil para alguém, independente do sofrimento causado a outras
pessoas.
(D) o altruísmo ético, presente no utilitarismo, não admite a possibilidade do sacrifício individual em favor da
coletividade.
(E) o utilitarismo não fundamenta a moral, pois as consequências das ações podem ser positivas e negativas,
independentemente do número de envolvidos.
Questão 26

Sobre a ética empresarial, podemos afirmar que:
(A) a insegurança e a desconfiança externada pelos consumidores em relação a determinados produtos ou
serviços disponibilizados no mercado, não foram os responsáveis por uma maior reflexão em relação aos
comportamentos das organizações.
(B) podemos afirmar que, atualmente, as organizações não conciliam seus interesses de lucro com os da sociedade
maior na qual estão inseridas.
(C) não existe, no mundo moderno, relação de troca entre as empresas e a sociedade.
(D) ética empresarial é o comportamento das empresas que buscam o lucro, independentemente das regras do
bem proceder admitidas pela sociedade.
(E) foi no final da década de 1960, que a ética empresarial começou a ser debatida com maior intensidade, após
uma série de escândalos verificados nas empresas norte-americanas. Sua implementação foi iniciada a partir
da década de 1980.
Questão 27

As empresas nunca estiveram tão vulneráveis à pressão da sociedade como nos dias de hoje. As pressões da
sociedade caracterizam todos os movimentos e situações promovidos pela iniciativa popular, com alguma
intenção sobre assunto de ordem pública ou política. Como regra geral, os momentos de crise envolvem pressões
sociais e fazem com que as empresas cumpram suas obrigações legais e suas obrigações éticas. Nessa seara, é
correto afirmar:
(A) as exigências da sociedade não se antecipam às regulamentações legais, forçando a própria legislação a se
adequar a tais exigências.
(B) as organizações que não adequarem suas práticas de negócio ao novo ambiente social não sofrerão perdas,
pois os consumidores estão se sentindo capazes de utilizar os instrumentos disponíveis e punir as empresas
que não corresponderemm suas expectativas.
(C) embora a competição faça parte do mundo corporativo a ética determina que a competição deva ocorrer
dentro de regras que não se transformem em algo predatório e destrutivo para as relações sociais.
(D) na década de 1970, foi introduzido o stakeholder, termo utilizado para designar um grupo de indivíduos que
não são afetados por uma organização, ao realizar seus objetivos.
(E) existe um contrato moral estabelecido entre a empresa e a sociedade, uma vez que esse contrato não traria
vantagens e benefícios as empresas e, portanto, o lucro seria comprometido.
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Considere a seguinte tirinha para responder às questões de números 28 a 30.

Bill Watterson
(http://tinyurl.com/p43hh69 Acesso em: 03.09.2015)

Glossário
sidewalk: calçada
chalk: giz

Questão 28

Quando Calvin avista Susie desenhando na calçada, ele
(A) pede para desenhar também.
(B) pede para que a menina o ensine a desenhar.
(C) decide estragar o desenho da menina para irritá-la.
(D) recrimina a atitude da menina por considerá-la um ato de vandalismo.
(E) diz à menina que vai contar aos pais dela que ela estava desenhando.
Questão 29

Calvin desiste de desenhar pois
(A) Susie diz que o desenho dele está feio.
(B) ele fica entediado e se cansa da atividade.
(C) Susie reclama que Calvin está estragando o desenho dela.
(D) ele precisa voltar para a casa pois seus pais o esperam para o jantar.
(E) ele percebe que desenhar com giz na calçada não é um ato de vandalismo.
Questão 30

A alternativa que correlaciona corretamente o tempo verbal utilizado na tirinha é
(A) Past Perfect : I’ve never been a vandal before.
(B) Present Perfect : What are you doing, Susie?
(C) Simple Past : Drawing on the sidewalk.
(D) Simple Present : This isn’t vandalism.
(E) Simple Past : It washes right off!
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/16 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Segurança do Trabalho
Exame: 13/12/2015 (domingo), às 13h30min

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

Caro(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,

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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NÃO DOBRE,
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

Portaria CEETEPS-GDS no 1091, de 24 de setembro de 2015.

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

Artigo 25 – § 3 o – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados
no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1 o semestre de 2016, 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:
•

1a lista de convocação e matrícula: 18 e 19/01/2016;

•

2a lista de convocação e matrícula: 20 e 21/01/2016;

•

3a lista de convocação e matrícula: 22/01/2016;

•

4a lista de convocação e matrícula: 25/01/2016;

•

5a lista de convocação e matrícula: 26/01/2016.

§ 4o – Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec, além das previstas nos parágrafos
anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec 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 em que pretende estudar,
pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO.
Artigo 27 – A matrícula dos candidatos convocados para o acesso às vagas remanescentes do 2o módulo dependerá da
apresentação dos seguintes documentos:
•

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

•

2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais;

•

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 carteira nacional de habilitação dentro da validade com foto (CNH – modelo novo) ou documento
expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, COREN, CRC e outros);

•

CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório;

•

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;

•

Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação dos Estados correspondente.
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