VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 14/06/2015 (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 você estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (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 963 de 31/03/2015;
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 963 de 31/03/2015;
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 15/06/15, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
• Divulgação da lista de classiﬁcação geral a
partir do dia 14/07/15.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 05.

20/02/2015 – A expressão “acidente de trabalho” remete a incidentes
ocorridos com trabalhadores dentro das empresas onde atuam.
Porém, o último Anuário Estatístico divulgado pela Previdência
Social aponta que o risco também está do lado de fora. De acordo
com o relatório, 5% dos 717.911 acidentes de trabalho ocorridos ao
longo de 2013, foram acidentes de trajeto.
De acordo com o integrante do Comitê Gestor Nacional do
Programa Trabalho Seguro, desembargador Sebastião Geraldo de
Oliveira (TRT-MG), o número dos acidentes de trajeto tem crescido
consideravelmente nos últimos anos e o aumento da frota de carros
e motocicletas é um dos principais motivos. “O trânsito piorou
muito nos últimos tempos e o país possui uma frota imensa se
locomovendo pelas mesmas estradas diariamente sem os devidos
reparos, então, a quantidade de acidentes também aumenta”.
O trabalhador pode estar a pé, de bicicleta, no ônibus ou no
trem, se sofrer um acidente e este se caracterizar como de trajeto,
deve comunicar ao empregador para que este faça a abertura da
Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT).
Prevenção – Uma das peculiaridades do acidente de trajeto é a
dificuldade encontrada para realizar ações de prevenção. Segundo
o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, o fato de o
trabalhador não estar mais nas dependências físicas da empresa é
um grande complicador, uma vez que o empregador tem autonomia
para realizar ações de prevenção nas dependências da empresa,
mas não nas estradas.
Uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)
e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Programa Nacional de
Prevenção de Acidentes de Trabalho, tem por objetivo a realização
de medidas concretas direcionadas à prevenção de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança
e Saúde no Trabalho, de modo a contribuir para a diminuição do
número de acidentes e, consequentemente, a redução do número
de ações (trabalhistas, previdenciárias e acidentárias) sobre o tema.
Fonte: http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/inicio/-/asset_publisher/9zRx/content/mais-de-111-mil-pessoassofreram-acidentes-de-trajeto-em-2013?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Ftrabalhosegu
ro%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9zRx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 . Adaptado. Visualizado em 24/02/2015.
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Questão 01

De acordo com a legislação previdenciária e trabalhista, define-se acidente de trajeto como sendo aquele:
(A) Ocorrido entre o percurso da residência do trabalhador até a empresa e vice e versa.
(B) Ocorrido somente entre o percurso do trabalhador da residência para o trabalho.
(C) Ocorrido somente entre o percurso do trabalhador do trabalho para a residência.
(D) Ocorrido em qualquer lugar da empresa que tenha movimentação de máquinas e pessoas.
(E) Ocorrido no setor de trabalho do funcionário, quando de seu deslocamento.
Questão 02

De acordo com o terceiro parágrafo do texto, o empregador deve ser comunicado para a abertura da Comunicação
de Acidente do Trabalho. Que prazo o empregador tem para a realização e entrega desse documento?
(A) 48 horas.
(B) 36 horas.
(C) 24 horas.
(D) 5 Dias.
(E) Não há prazo determinado.
Questão 03

O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho também é denominado como:
(A) “Programa Seguro”
(B) “Programa Trabalho Seguro”
(C) “Trabalho Segurado”
(D) “Seguro do Trabalhador”
(E) “Programa do Trabalhador Seguro”
Questão 04

Assinale a alternativa que representa uma campanha de conscientização e promoção da saúde do trabalhador
visando à redução dos números de acidentes de trajeto, que pode ser proposta durante a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT.
(A) DST/ AIDS.
(B) Vacinação contra a gripe H1N1.
(C) Orientação de trabalho em altura.
(D) Primeiros Socorros.
(E) Segurança no trânsito.
VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Segurança do Trabalho

3

Questão 05

Analisando o primeiro parágrafo do texto, é possível concluir que o número de acidentes de trajeto ocorridos no
ano de 2013 foi de:
(A) 35.895

(D) 15.250

(B) 22.000

(E) 45.225

(C) 30.500

Analise o documento a seguir para responder à questão de número 06.
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Questão 06

O documento apresentado refere-se a:
(A) Um formulário de CAT – Comunicação de Acidentes do Trabalho.
(B) Um formulário de PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
(C) Uma Ata de reunião da CIPA.
(D) Uma notificação de interdição do Ministério do Trabalho.
(E) Um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
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Questão 07

O grupo de trabalhadores de uma empresa formado por representantes dos empregados e empregador, que
tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e da promoção da saúde do trabalhador, é chamado de:
(A) Comissão de Avaliação de Risco.
(B) Comitê de Riscos do Trabalhador.
(C) Brigada de Incêndio.
(D) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
(E) Socorristas.

Questão 08

As empresas privadas e públicas, órgãos
públicos da administração direta e indireta
e dos poderes legislativo e judiciário,
que possuem empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, devem 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.

Assinale a alternativa correspondente à Norma Regulamentadora que orienta a formação, o dimensionamento e
a atuação do SESMT nas empresas.
(A) NR 1.
(B) NR 18.
(C) NR 32
(D) NR 5.
(E) NR 4.
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Leia o texto a seguir para responder à questão de número 09.

“Na percepção dos Técnicos seu trabalho é caracterizado por limitações
constantes no exercício de suas atividades e por conflitos com os
diferentes níveis hierárquicos das empresas. O desvio de função
foi apontado como prática corrente, com destaque para atividades
administrativas e vigilância patrimonial. Os aspectos identificados como
determinantes dessa situação foram: priorização, pelas empresas, da
produção em detrimento da prevenção; inserção frágil do Técnico na
política de segurança das empresas; atuação conflituosa por sua posição
intermediária entre trabalhadores e gestores; ausência de proteção contra
despedida desmotivada; predominância da abordagem comportamental
de segurança nas empresas e entre os próprios Técnicos. Essas limitações e
constrangimentos foram apontados como prejudiciais ao desenvolvimento
de ações preventivas e como causa de sofrimento mental e adoecimento
desses trabalhadores.”
Fonte: Karina Sami Yamamoto Inoue, Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela. O poder de agir dos Técnicos de Segurança do
Trabalho: conflitos e limitações. Rev. rás. Saúde ocup. Vol.39 no.130 São Paulo jul./dez. 2014.

Questão 09

De acordo com o Texto, conclui-se que:
(A) Os técnicos em segurança do trabalho não enfrentam resistências para a realização de suas atividades
profissionais.
(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, delegando aos profissionais técnicos em
segurança do trabalho atividades que não são de sua responsabilidade.
(E) As empresas valorizam o trabalho dos técnicos de segurança do trabalho e auxiliam esses profissionais na
implantação de medidas de prevenção de acidentes.
Questão 10

O exercício da profissão do técnico de segurança do trabalho depende de registro prévio. De acordo com a Norma
Regulamentadora 27, o órgão responsável por esse registro profissional é o:
(A) Ministério do Trabalho e Emprego.
(B) Corpo de Bombeiros.
(C) Secretaria de Segurança Pública.
(D) Sindicato da Classe.
(E) Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.
VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •
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Questão 11

Há um número crescente de rios, lagos, mananciais e lençóis freáticos contaminados por resíduos oriundos dos
processos de produção fabril, contribuindo assim para a escassez de água potável disponível para consumo
da população. Diante do exposto, conforme a Norma Regulamentadora 25 – Resíduos Industriais, qual a
responsabilidade das empresas quanto aos seus resíduos líquidos?
(A) Devem ser coletados e armazenados na própria empresa.
(B) Devem ser adequadamente coletados, tratados e encaminhados à adequada disposição final.
(C) Devem ser encaminhados para lixões.
(D) Devem ser encaminhados para os aterros sanitários.
(E) Devem ser coletados e lançados ao mar para dissolução.

Questão 12

Durante a realização de vistoria de rotina, um agente de inspeção do trabalho lavrou um auto de infração para uma
empresa de 10 funcionários pelo descumprimento dos preceitos legais e/ou regulamentares sobre segurança do
trabalho. Sabendo que a gradação da infração pode variar de 630 a 729 Unidades Fiscais de Referência – UFIRs e
que o valor da UFIR é de 1,0641, qual o valor mínimo e máximo da multa em Reais que poderá ser aplicado a essa
empresa?
(A) R$ 1.230,00 e R$ 1.570,00
(B) R$ 857,32

e R$ 934,24

(C) R$ 670,38

e R$ 775,73

(D) R$ 630,00

e R$ 742,20

(E) R$ 1.112,10 e R$ 2.343,01

Questão 13

As questões de saúde e segurança do trabalho também estão diretamente relacionadas à preservação e
conservação do meio ambiente. Um dos programas que pode ser implantado pelo SESMT nas empresas e que
atende as demandas tanto ambientais, quanto as de saúde e segurança do trabalhador é o Programa “3 Rs”.
Os preceitos desse programa estão pautados em:
(A) Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
(B) Comprar, Consumir e Descartar.
(C) Reciclar, Reavaliar e Reduzir.
(D) Consumir, Descartar e Reciclar.
(E) Descartar, Reciclar e Reaproveitar.
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Leia o texto para responder à questão de número 14.

O mapa de riscos é representado graficamente por meio
de círculos de cores e tamanhos proporcionalmente
diferentes sobre o Lay-Out da empresa e deve ficar afixado
em local visível a todos os trabalhadores, possibilitando
o conhecimento dos riscos a que podem estar sujeitos os
colaboradores. Ele fornece dados importantes relativos à sua
saúde; conscientiza quanto ao uso dos EPI´s e contém, ainda,
informações como o número de trabalhadores expostos ao
risco e especificação do agente.

Questão 14

Conforme instrução normativa da NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a responsabilidade pela
elaboração e reavaliação do mapa de riscos nas empresas é:
(A) Do SESMT.
(B) Do Técnico de Segurança do Trabalho.
(C) Da CIPA.
(D) Do Engenheiro de Segurança do Trabalho.
(E) Do Médico do Trabalho.

Questão 15

Cada cor do Mapa de Riscos indica a exposição a um determinado agente causador de doenças ou possíveis
acidentes do trabalho. Assinale a alternativa que corresponda corretamente às cores que representam os riscos
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, respectivamente.
(A)

Marrom

Azul

Verde

Vermelho

Amarelo

(B)

Azul

Verde

Amarelo

Vermelho

Marrom

(C)

Vermelho

Marrom

Azul

Amarelo

Verde

(D)

Verde

Amarelo

Marrom

Azul

Vermelho

(E)

Vermelho

Verde

Marrom

Amarelo

Azul
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Leia o texto e analise a figura a seguir para responder à questão de número 16.

Certo dia, estava no meu trabalho e fiquei sabendo que o dono
da empresa escorregou no sabão e caiu no momento em que
as colegas do serviços gerais estavam lavando o piso. Imagine a
situação, o dono do hospital, seu patrão, caído no chão por falta
de uma placa avisando que o piso estava molhado, obviamente
a situação não ficou legal…
Portanto, sinalização de segurança é algo que deve ser tratado
com atenção, pois agindo assim evitaremos acidentes.
http://segurancadotrabalhonwn.com/a-importancia-da-sinalizacao-de-seguranca. Adaptado. Acesso em 16/02/2015.

http://shttp://webmedia.nyp.org/nyp/i/safe_secur_logo.jpg
Acesso em 16/02/2015. Original colorido.

Questão 16

Considerando a sequência numérica e a descrição em língua estrangeira da placa de segurança apresentada,
as figuras que compõem indicam respectivamente:
(A)

Segurança Ambiental

Produtos Químicos

Materiais Perigosos

Segurança Laboratorial

(B)

Preservação Ambiental

Produtos Tóxicos

Radiação Ionizante

Local Seguro

(C)

Local Seguro

Produtos Químicos

Radiação Não ionizante

Segurança Laboratorial

(D)

Local Seguro

Segurança Ambiental

Químicos Inflamáveis

Radiação

(E)

Vazamento de radiação

Vazamento de produtos
químicos

Líquidos inflamáveis

Meio Ambiente

Questão 17

Questão 18

Assinale a alternativa correta que indica a qual Norma
Regulamentadora se refere o texto:
“Esta Norma Regulamentadora – NR 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.”

(A) NR 15.
(B) NR 26.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, Equipamentos de Proteção Individual
– EPI adequados ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que:
(A) Ocorrer um acidente fatal.
(B) Houver fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego.
(C) As medidas de ordem geral não oferecerem
completa proteção contra os riscos de acidentes
do trabalho.
(D) O trabalhador solicitar a compra.
(E) Os riscos forem eliminados com a adoção de
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

(C) NR 9.
(D) NR 7
(E) NR 10.
10
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Questão 19

Assinale a alternativa que contenha a descrição correta para preencher a lacuna no texto:
“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
Ministério do Trabalho e Emprego”.
(A) Certificado de Aprovação.
(B) Cartão de Autorização.
(C) Comprovante de Aprovação.
(D) Compromisso de Qualidade.
(E) Certificado de Qualidade.

Questão 20

As empresas podem padronizar e medir seus processos para alcançar melhores resultados, inserindo-os em um
Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ. Atualmente, um modelo amplamente utilizado para o SGQ é aquele
proposto pela International Organization for Standardization e baseado na família de normas:
(A) ISO 10.000
(B) ISO 2.000
(C) ISO 1.500
(D) ISO 9.000
(E) ISO 8.000

Questão 21

Diante da atual crise hídrica vivida no País, principalmente em regiões onde há grande concentração de empresas
como a região sudeste, torna-se indispensável que as organizações contribuam reduzindo seu consumo de água
visando melhorias das condições ambientais e saúde dos funcionários e da população. Assinale a alternativa que
representa uma forma de reduzir o consumo de água nas empresas.
(A) Lavagem diária de fachadas e calçadas.
(B) Implantação de um sistema de reuso de água.
(C) Lavagem constante da frota de veículos.
(D) Uso de água da rede de abastecimento para o processo de limpeza e descarga em sanitários.
(E) Solicitar aos funcionários que tragam de casa suas próprias garrafas de água.
VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •
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Leia o texto para responder às questões de números 22 a 24.

Saber aprender é principal requisito do novo profissional
Se quiserem ser bem-sucedidos, os trabalhadores
terão de se tornar principalmente leitores eficientes.
Essa é a opinião do economista americano Richard
Murnane, professor da Universidade Harvard, que se
dedica ao estudo de temas relacionados à educação e ao
mercado de trabalho.
Segundo ele, os profissionais não podem se
restringir mais a simplesmente seguir instruções que estão
resumidas em um texto.
Em vez de receber e cumprir orientações prontas,
o desafio, no mercado de trabalho atual, é encontrar
soluções para os diferentes problemas no vasto campo das
informações on-line.
Para isso, os candidatos a vagas precisam, entre
outras qualidades, de um amplo vocabulário.
Para Murnane, “de forma crescente, computadores
têm dado conta de todos os tipos de tarefas mais fáceis.
Então, atualmente, trabalhadores precisam ser capazes de
ler de forma a aprender as coisas”.
O que é mais importante “é que os trabalhadores
usem a leitura para adquirir novos conhecimentos.
Isso significa que precisam ser capazes de entender o
significado de textos que tenham palavras que não viram
antes. Essa é uma das razões por que ampliar o vocabulário
é mais importante hoje do que há 30 anos. E nós sabemos
que é importante começar a construir o vocabulário cedo,
já na pré-escola”.
Para o estudioso, o ensino médio técnico deve
preparar os indivíduos para serem cidadãos em uma
democracia pluralista, por isso é fundamental que eles
“tenham um bom conhecimento básico de ciências,
que entendam a história de seu país e que tenham um
entendimento de assuntos correntes”. Tudo isso é essencial
para que esses cidadãos sejam capazes de “contribuir para
o diálogo e para os desafios que países como o Brasil
enfrentam no mundo atual”.
(Érica Fraga. Folha de S. Paulo, 26.10.2013. Adaptado)
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Questão 22

Segundo Richard Murnane, os profissionais que desejam ser bem-sucedidos devem se tornar leitores eficientes.
Para o economista, a principal qualidade de um leitor eficiente é
(A) estar disponível para cumprir determinações previamente estabelecidas por superiores.
(B) saber empregar o vocabulário básico da área profissional em que atua no mercado.
(C) ter frequentado, na adolescência, escolas ou cursos que incentivavam a prática da leitura.
(D) servir-se da competência para a leitura, a fim de ampliar constantemente os próprios conhecimentos.
(E) ser capaz de seguir as orientações técnicas que estão resumidas em material publicado pela empresa.

Questão 23

Assinale a alternativa em que o trecho reescrito apresenta ideias incompatíveis com as ideias do texto.
(A) ... que se dedica ao estudo de temas relacionados à educação e ao mercado de trabalho. (2o parágrafo)
que se aplica ao estudo de assuntos pertinentes à educação e ao mundo corporativo.
(B) ... seguir instruções que estão resumidas em um texto. (3o parágrafo)
de forma concisa em um texto.

acompanhar as instruções apresentadas

(C) Para isso, os candidatos a vagas precisam, entre outras qualidades, de um amplo vocabulário.
(5o parágrafo)
Para tanto, os interessados nas vagas não podem, entre suas características,
ter um vocabulário restrito.
(D) ... computadores têm dado conta de todos os tipos de tarefas mais fáceis. (6o parágrafo)
têm contribuído resolvendo tarefas de caráter menos complexo.

computadores

(E) Então, atualmente, trabalhadores precisam ser capazes de ler de forma a aprender as coisas. (6o parágrafo)
Ainda que, hoje, trabalhadores necessitem de incentivo para a leitura e a aprendizagem intensivas.

Questão 24

No sétimo parágrafo do texto, a expressão destacada em – ... uma das razões por que ampliar o vocabulário... –
pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por:
(A) pelas quais.
(B) com as quais.
(C) de que.
(D) onde.
(E) quando.
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Questão 25

O retorno ao Universo da Ética talvez esteja vinculado a um stress ante o modelo de sociedade industrial e
capitalista que cresceu arraigada no materialismo e na supremacia do homem sobre a natureza. Nesse contexto,
assinale a alternativa correta:
(A) o materialismo, o consumismo e o individualismo não conduziram a sociedade a uma situação de crise
socioambiental, uma vez que problemas como poluição, aquecimento global, destruição de milhares de
espécies animais já fazem parte do cotidiano.
(B) a nova ordem mundial, com as suas crises econômicas e as desigualdades sociais não provocam reflexões
de natureza ética.
(C) a ética não influencia a formação de recursos humanos, quando da gestão das empresas, uma vez que
esta se opõe aos negócios em geral.
(D) os cidadãos, atualmente, valorizam os produtos e serviços fornecidos por empresas que atuam
positivamente na comunidade em que estão inseridas.
(E) a ética empresarial é um modismo no mundo corporativo e não um processo crescente entre as
empresas.
Questão 26

O ser humano é um animal racional que se diferencia dos outros animais pelo dom da palavra articulada e da
inteligência. Nesse contexto, considerando as relações sociais entre os seres humanos, podemos afirmar que:
(A) a convivência com os outros indivíduos não faz com que as pessoas estabeleçam juízos de valor sobre seu
modo de ser e também em relação às atitudes de seus companheiros.
(B) a convivência dos homens em sociedade deve acontecer dentre uma ordem, permeada de regras, leis e
normas que regulam o relacionamento humano, além de orientar quanto ao certo e errado, permitido e
proibido.
(C) as questões éticas, culturalmente, não integram todos os setores da atividade humana.
(D) nem todas as pessoas possuem senso ético e, consequentemente, não julgam nem avaliam suas ações e as
atividades dos demais companheiros.
(E) a ética encontra sua origem histórico filosófica na Roma antiga.
Questão 27

Considerando o debate atual sobre comportamento ético, seja no âmbito das relações individuais, quanto das
relações empresariais, no que tange a ética das virtudes, é incorreto afirmar:
(A) a palavra virtude, em sua origem, no latim virtus, significa uma atitude positiva do ser humano, que o
motiva a agir de forma a fazer o bem para si e para os outros.
(B) a ética das virtudes surgiu com os filósofos gregos, sendo defendida por Sócrates, Platão e Aristóteles.
(C) a coragem, a justiça, a prudência e a temperança não são exemplos das virtudes aristotélicas.
(D) o homem virtuoso, no entender de Aristóteles, é aquele capaz de refletir e escolher sobre o que é mais
adequado para a sua vida e para os demais com quem convive em sociedade, buscando um ponto de
equilíbrio.
(E) a ética das virtudes é composta por quatro fases: a anomia, a heteronomia, a socionomia e a autonomia.
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Analise a tirinha para responder às questões de números 28 a 30.

(Jim Davis http://3.bp.blogspot.com/-GAC_85XuvmQ/UfHkePrk4BI/AAAAAAAAEcY/PwmpcQ5qcpI/s1600/Garfield.gif Acesso em 18/02/2015)

Questão 28

De acordo com a tirinha
(A) Garfield (o gato) não sabia que a comida era de Odie (o cachorro).
(B) Garfield (o gato) sente-se feliz por não ter acordado Odie (o cachorro).
(C) Garfield (o gato) rouba a comida de Odie (o cachorro) e ainda o elogia.
(D) Garfield (o gato) reclama por ter que comer a comida de Odie (o cachorro).
(E) Garfield (o gato) sente-se culpado por ter roubado a comida de Odie (o cachorro).
Questão 29

O pronome “they” no segundo quadrinho da tirinha refere-se
(A) à comida.
(B) a Garfield.
(C) aos gatos.
(D) aos que roubam comida.
(E) aos que são como Odie (o cachorro).
Questão 30

A alternativa que apresenta “their food is being stolen” (último quadrinho da tirinha) corretamente na voz ativa é:
(A) Their food is stolen.
(B) Someone stolen their food.
(C) Someone is stolen their food.
(D) Someone is stealing their food.
(E) Someone is being stolen their food.
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Segurança do Trabalho
Exame: 14/06/15 (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,
NÃO DOBRE,
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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Portaria CEETEPS–GDS nº 963, de 31 de março de 2015.

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

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados
no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2o semestre de 2015, 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: 16 e 17/07/2015;

•

2a lista de convocação e matrícula: 20 e 21/07/2015;

•

3a lista de convocação e matrícula: 22/07/2015;

•

4a lista de convocação e matrícula: 23/07/2015;

•

5a lista de convocação e matrícula: 24/07/2015.

§ 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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