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

VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/16
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 19/06/2016 (domingo), às 13h30min

BOA PROVA!

Gabarito oficial

O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 20/06/16, no site www.vestibulinhoetec.com.br

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:

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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	nº	1241,	de	18/03/2016;
•	 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	nº	1241,	de	18/03/2016;
•	 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.

A B D E

Resultado

•	 	Divulgação	 da	 lista	 de	 classificação	 geral	 a	
partir do dia 12/07/16.



A organização do ambiente de trabalho é uma das formas de 
prevenção de acidentes e doenças laborais. A implantação  
de um programa de organização e higienização é 
considerada uma ferramenta bastante significativa dentro 
da filosofia da segurança do trabalho e da qualidade, 
visando à melhoria contínua dos processos. 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 prevê que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

O primeiro programa voltado a essa organização, criado no Japão na década de 60, é chamado de:

(A) Yoga 

(B) 5S

(C) Seicho

(D) PDCA

(E) Árvore de causas 

Conforme o referido artigo da Constituição brasileira, de quem é a responsabilidade de preservação e 
conservação ambiental, com foco na sustentabilidade?

(A) Do Estado

(B) Da População 

(C) Das Empresas 

(D) Do Estado, das Empresas e da Sociedade Civil

(E) Somente do Estado e das Empresas  
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Questão 01

Questão 02



Referente ao que diz a Norma Regulamentadora – NR 25 sobre a destinação adequada dos resíduos industriais, 
é correto afirmar que: 

(A) Os resíduos industriais são de responsabilidade das prefeituras e do estado.

(B) Todo resíduo deve ser encaminhado para lixões ou aterros sanitários.

(C) Os resíduos só podem ser descartados no ambiente de trabalho.

(D) Os resíduos industriais devem ter destino adequado sendo proibido o lançamento no ambiente de 
trabalho.

(E) Somente os resíduos radioativos devem ser tratados e ter destinação adequada.

Em termos de legislação ordinária, os artigos 163 a 165 
da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho estabelecem 
a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas 
organizarem e manterem em funcionamento uma comissão 
formada exclusivamente por funcionários com o objetivo 
de prevenir infortúnios laborais.  

Leia o texto a seguir para responder as questões 4 e 5. 

A Comissão à qual se refere o texto é chamada de:

(A) CIPA

(B) Brigada de Incêndio

(C) SESMT 

(D) Recursos Humanos 

(E) SIPAT

A Norma Regulamentadora que institui a criação,  
a organização e as atribuições da Comissão citada no 
texto é a: 

(A) NR 1

(B) NR 2

(C) NR 3

(D) NR 4

(E) NR 5
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Questão 03

Questão 04 Questão 05



Todo equipamento de uso pessoal ou coletivo cuja finalidade é proteger os trabalhadores de lesões que possam 
ser provocadas por agentes físicos, químicos, mecânicos ou biológicos, porventura presentes no ambiente de 
trabalho, são conhecidos como:

(A) EPI  

(B) Equipamento de Segurança Privada

(C) Proteção Coletiva

(D) EPI e EPC 

(E) EPC

O SESMT de uma construtora identificou que, em uma de suas obras, 
muitos trabalhadores estavam adoecendo e afastando-se do trabalho 
pelos mesmos motivos: 

a Febre alta com início súbito;

a Dor de cabeça;

a Dor atrás dos olhos;

a Perda do paladar e apetite

a Náuseas e vômitos; e

a Tonturas.

O técnico de segurança do trabalho da empresa, ao realizar uma inspeção 
no local da obra, constatou diversos focos de larvas do mosquito  
Aedes Aegypti. 

Considerando os sintomas apresentados pelos funcionários e a constatação do técnico de segurança  
na obra, é possível afirmar que a doença causadora de afastamento dos funcionários é a: 

(A) Febre Amarela

(B) Lesão por esforço repetitivo – LER

(C) Dengue

(D) Doença osteomuscular relacionada ao trabalho – DORT 

(E) Pneumoconiose
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Questão 07

Questão 06



Assinale a alternativa que corresponda adequadamente a uma atribuição do SESMT: 

(A) Elaboração do MAPA de Riscos

(B) Fabricação de EPIs

(C) Embargo ou Interdição dos locais de trabalho 

(D) Emissão do CA

(E) Conscientizar e orientar os trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais

A participação da mulher no mercado de trabalho cresce a 
cada ano.  Segundo a Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), em 2004 havia 12,5 milhões de trabalhadoras com 
carteira assinada, número que quase dobrou em 2014, 
quando chegou 21,4 milhões, um aumento de     ______%. 
Percentualmente, essa diferença pode ser pequena.  
No entanto, um abismo se estabelece quando o assunto são 
os tipos de ocupação, os cargos e os salários.

As mulheres são maioria nas funções ainda consideradas 
femininas e que pagam menos. No trabalho doméstico, 
por exemplo, são seis milhões de trabalhadoras, 92% 
do total das pessoas que exercem essa profissão. E esse 
não é o único setor em que isso ocorre, conforme explica 
a coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, Rosane da Silva. “Vou citar 
um exemplo que todo mundo pode observar: a área da 
saúde. As mulheres são preferencialmente técnicas de 
enfermagem, pediatras, ginecologistas, dermatologistas. 
Dificilmente elas são cirurgiãs, chefes de equipe de um 
hospital”, exemplifica.

Quando conseguem quebrar essas barreiras e assumir 
cargos geralmente masculinos, as mulheres enfrentam 

Leia o texto a seguir para responder as questões 9 e 10. 
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Questão 08



Analisando o texto, podemos afirmar que:  

(A) No Brasil não existe diferença nas relações do trabalho entre gêneros.

(B) As mulheres não enfrentam dificuldades de aceitação em nenhum tipo de profissão.

(C) Facilmente as mulheres assumem cargos geralmente masculinos. 

(D) Profissões que pagam menos são ocupadas em sua maioria por mulheres.

(E) Há muitas policiais mulheres na Polícia Militar do Distrito Federal.

Calcule o valor percentual do crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho e escolha  
a opção que preenche de forma correta a lacuna no terceiro parágrafo do texto. 

(A) 58,4%

(B) 40%

(C) 35,5%

(D) 70%

(E) 55%

dificuldades. É o caso da tenente-coronel, Sheila Sampaio, 
comandante do 1o Batalhão da Polícia Militar do Distrito 
Federal (BPMDF). Ela comanda 450 policiais e precisou 
provar que era capaz para ter respeito da equipe. “Hoje 
não tenho mais problemas de discriminação, mas quando 
assumi o batalhão esbarrei em algumas resistências por ser 
mulher”, conta. 

<http://www.mte.gov.br/component/content/article?id=1641> Acesso em: 08.03.2016.
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Questão 10

Questão 09



Analise o quadro a seguir para responder as questões 11 e 12.
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Analisando os dados estatísticos da Previdência Social apresentados no quadro, é possível constatar que a 
região que mais necessita de ações prevencionistas, investimentos e uma maior intensificação na fiscalização 
de saúde e segurança  do trabalho é a:

(A) Norte 

(B) Centro Oeste

(C) Sul 

(D) Sudeste 

(E) Nordeste

De acordo com o quadro, o percentual de trabalhadores vítimas de acidentes, no ano de 2013, na faixa etária 
entre 25 e 29 anos, é de: 

(A) 12%

(B) 20%

(C) 18,5%

(D) 16,85%

(E) 9%

A área de “Segurança e a Saúde no Trabalho” visa a proteger e prevenir riscos e danos à vida e à saúde dos 
trabalhadores, por meio de políticas públicas e ações de fiscalização.  Nesse sentido, o objetivo geral do 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) é: 

(A) Planejar e coordenar as ações de fiscalização dos ambientes e condições de trabalho.

(B) Elaborar as Leis e Normas de Saúde e Segurança do Trabalho.

(C) Emitir o registro profissional para o Técnico em Segurança do Trabalho.

(D) Auxiliar o SESMT na implantação da CIPA. 

(E) Determinar as ações e atividades da CIPA.
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Questão 13

Questão 11

Questão 12



De acordo com a Portaria NO 262 DE 29.05.2008, O MINISTRO DE ESTADO 
DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem  
o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal,  
o art. 3O da Lei nO 7.410, de 27 de novembro de 1985, e o art. 7O do 
Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, determina: 

(A) somente o técnico de segurança do trabalho pode realizar inspeções nos locais de trabalho.

(B) o Técnico e o Engenheiro de Segurança do Trabalho são responsáveis pelo SESMT.

(C) o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho depende de prévio registro no MTE.

(D) qualquer profissional pode realizar a elaboração de programas de Saúde e Segurança do Trabalho, desde 
que tenha formação superior.

(E) para a obtenção do registro técnico de segurança do trabalho junto ao MTE, o solicitante deve ter concluído 
qualquer curso técnico de nível médio. 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP foi instituído pela Instrução 
Normativa INSS/DC no 99, de 05 de dezembro de 2003, e passou a ser 
obrigatório a partir de 01 de janeiro de 2004.   E hoje a legislação em 
vigor é a IN INSS/PRES no 77, 21 de janeiro de 2015, a qual revogou a IN 
INSS/PRES no 45, de 06 de agosto de 2010.

A Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015 atualmente trata do o 
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), e também as exigências 
encontram-se previstas na Lei no 8.213/1991, artigos 57 e 58, e pelo 
Decreto no 3.048/1999, artigo 68, §§ 6o a 11.

O PPP constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador 
que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros 
ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o 
período em que este exerceu suas atividades na empresa.
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Questão 14

Leia o texto para responder à questão de número 15.



Considerando a legislação previdenciária, os responsáveis pela emissão do PPP dos trabalhadores de empresas 
privadas são: 

(A) O funcionário e o Sindicato.

(B) A empresa. 

(C) O Sindicato. 

(D) A empresa em conjunto com o Sindicato.

(E) O próprio funcionários com a ajuda da empresa. 

<campanhasegurancadotrabalho.blogspot.com> Acesso em: 10.03.2016. Original colorido.

Observe a imagem a seguir para responder a questão proposta. 

Considerando que o trabalhador apresentado na charge se acidentou dentro da empresa, qual documento 
deverá ser emitido pela empresa no período de 24 horas úteis após o acidente? 

(A) O Certificado de aprovação do curso de brigadista.

(B) O Comunicado de aviso ao resgate – 193.

(C) A Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT. 

(D) O Aviso de Acidentado. 

(E) O Comunicado de Acidente do Trabalhador. 
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Questão 15

Questão 16



A quem cabe a análise das causas das doenças e acidentes do trabalho ocorridos na empresa, conforme a NR 5?

(A) À CIPA e ao SESMT. 

(B) Ao SESMT e à Brigada de Incêndio.

(C) Ao SESMT.

(D) Ao Bombeiro Civil. 

(E) Ao Enfermeiro e Técnico em Enfermagem do Trabalho.

A doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante 
da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social é chamada de:

(A) Doença do trabalhador 

(B) Doença acometida pelo trabalho 

(C) Doença profissional

(D) Doença pré-existente 

(E) Doença congênita

João sofreu um acidente ocorrido  no deslocamento residência > empresa.  
O acidente provocou lesão corporal em seu membro superior esquerdo com  
a redução temporária de sua capacidade para o trabalho. 

O acidente sofrido por João caracteriza-se como: 

(A) Acidente fatal 

(B) Morte súbita 

(C) Acidente de trânsito 

(D) Acidente de trajeto 

(E) Acidente em trânsito 
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Questão 17

Questão 19

Questão 18



A utilização das cores possui uma importância significativa 
para a Segurança do Trabalho dentro das empresas, mas 
seu uso não dispensa o emprego de outras  formas de 
prevenção de acidentes. 

Assinale a alternativa que apresenta uma maneira incorreta de utilização de cores para se evitar acidentes.

(A) Identificação de tubulações de gases e líquidos.

(B) Identificação de Equipamentos de segurança.

(C) Delimitação de áreas.

(D) Identificação e advertência sobre riscos. 

(E) Distração e relaxamento dos trabalhadores. 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da 
administração direta e indireta e dos poderes Legislativo 
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, manterão, 
obrigatoriamente, um grupo de profissionais responsáveis 
por promover a saúde e proteger a integridade do 
trabalhador no local de trabalho.

 O nome dado a essa equipe de profissionais é: 

(A) CIPA

(B) SIPAT 

(C) Brigadistas 

(D) SESMT 

(E) Ambulatório Assistencial 
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Questão 21

Questão 20
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Durante um mês, o publicitário W. Rover, 32, saiu em busca de marcas que topassem anunciar 
em saco de pão, porque era uma mídia até então inexplorada. No mês seguinte, foi a vez de 
convencer as padarias a servirem-se das embalagens.

“A taxa de rejeição [nas padarias] foi praticamente zero, todo mundo queria ganhar sacos de 
pão sem ter de pagar por isso, os proprietários não se importavam que o saco tivesse propaganda.”

Meses depois, Rover abriu as portas de sua agência, especializada, inicialmente, em sacos de 
papel pardo. “É uma mídia muito boa, o cliente pega na mão e carrega até em casa, em algum 
momento ele vai se inteirar do que está impresso na embalagem.”

Mas logo o publicitário percebeu outras oportunidades de mídia pouco exploradas, como o 
cabide de lavanderia, a caixa de pizza e a embalagem de hashi. E a empresa fechou o ano com  
350 mil sacos de papel pardo vendidos e espera faturar R$ 2 milhões no ano.

Porém não foi fácil para o publicitário materializar a ideia. Estudou o mercado e descobriu que 
poucas gráficas imprimiam cor em papel pardo. Para completar, a mulher engravidou pela segunda 
vez; mas Rover comprou a briga: encontrou uma gráfica para firmar parceria, pediu demissão e 
montou em uma sala de três metros quadrados seu primeiro escritório.

Antes de cursar publicidade, Rover fez supletivo para concluir o ensino médio que abandonara 
na adolescência. Depois foi estagiário, assistente de marketing, analista e gerente na mesma 
empresa antes mesmo de se formar.

Com as campanhas em saco de pão correndo o país, Rover decidiu, em 2011, expandir o negócio 
e criou uma espécie de franquia da marca, que hoje está em quase todos os estados.

 “Os principais anunciantes são pequenos, estão nos bairros. O franqueado passa por um 
treinamento, capta os clientes e envia a demanda à matriz, que cria o layout.” 
 (Ana Krepp. Folha de S. Paulo, 21.10.2012. Adaptado)

Leia o texto “A propaganda no saco do pãozinho” para responder às questões de números 22 a 24.

Assinale a alternativa correta de acordo com as informações do texto.

(A)  Os donos de padarias aceitaram sem restrições utilizar os sacos de pão com propagandas, porque eles 
pagariam metade do preço pelos sacos de papel adquiridos.

(B)  O publicitário ampliou suas atividades quando recebeu orientação técnica para também usar cabides, 
caixas de pizza e embalagens de hashi para anunciar produtos.

(C)  Para Rover, os sacos de papel são uma boa mídia, pois sempre haverá pessoas que vão tomar conhecimento 
dos anúncios publicitários impressos nessas embalagens.

(D)  Os franqueados passam por um treinamento que os prepara para captar clientes que são, majoritariamente, 
anunciantes de grandes empresas.

(E)  Para abrir sua agência, Rover associou-se a uma gráfica, pediu demissão do emprego e utilizou o valor das 
indenizações para montar seu primeiro escritório.

Questão 22
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Assinale a alternativa em que o trecho reescrito não altera o sentido original do texto.

(A)  No mês seguinte, foi a vez de convencer as padarias a servirem-se das embalagens. (1o parágrafo)   Um mês 
depois, foi o momento de persuadir os proprietários de padaria a usarem as embalagens.

(B)  Estudou o mercado e descobriu que poucas gráficas imprimiam cor em papel pardo. (5o parágrafo)  Avaliou 
o mercado e descobriu que apenas algumas gráficas utilizavam papel pardo.

(C)  Antes de cursar publicidade, Rover fez supletivo para concluir o ensino médio que abandonara na 
adolescência. (6o parágrafo)  Antes de fazer faculdade, Rover concluiu o ensino médio que, por questões 
financeiras, não pôde cursar quando jovem.

(D)  Depois foi estagiário, assistente de marketing, analista e gerente na mesma empresa antes mesmo de 
se formar. (6o parágrafo)  Com o nível superior completo, iniciou a carreira como estagiário e passou a 
assistente de marketing, analista e gerente, atuando sempre na mesma empresa.

(E)  O franqueado passa por um treinamento, capta os clientes e envia a demanda à matriz, que cria o 
layout. (8o parágrafo)  O franqueado recebe um treinamento, visita clientes e envia o pedido à matriz, 
que elabora um orçamento.

Considere os trechos do texto. 

Durante um mês, o publicitário W. Rover, 32, saiu em busca de marcas que topassem anunciar 
em saco de pão, porque era uma mídia até então inexplorada. 

As expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente e sem alteração do sentido do texto, por:

(A)  visto que – Como – enquanto

(B)  à medida que – Logo que – porém

(C)  conforme – Mas – desde que

(D)  já que – Todavia – no entanto

(E)  se – Uma vez que – depois que

Porém não foi fácil para o publicitário materializar a ideia.

Para completar, a mulher engravidou pela segunda vez; mas Rover comprou a briga: encontrou 
uma gráfica para firmar parceira...

Questão 24

Questão 23
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Atualmente, muitas empresas ainda acreditam que seu objetivo final deva ser o lucro a qualquer custo, 
ainda que esse lucro cause prejuízos à concorrência e aos seus próprios clientes. Nesse contexto podemos 
afirmar:

(A) O ambiente corporativo moderno é um ambiente de “vale tudo”, em que as considerações éticas foram as  
primeiras que perderam seu valor.

(B) No ambiente corporativo moderno, vem crescendo uma tendência em que se exige das empresas 
fornecimentos de produtos com responsabilidade ética, social e ambiental.

(C) Nas atuais relações corporativas, os consumidores estão totalmente alheios às relações empresariais na 
comunidade em que estão inseridos.

(D) A ética empresarial não significa que as organizações empresariais devam honrar os compromissos 
assumidos com todos aqueles que têm algum tipo de envolvimento com ela.

(E) A ética empresarial nada mais é do que um modismo entre aqueles que permeiam o mundo corporativo.

Nós, seres do mundo, somente realizamos nossa existência 
na convivência com os demais indivíduos, pois somos seres 
sociais e nossas ações e decisões afetam diretamente as 
outras pessoas. Entretanto, para que a vida em sociedade 
aconteça de maneira ordenada, há necessidade de regras 
que regulem o relacionamento humano em todos os níveis 
de sua existência. Assim:

(A) Compreender a origem dos valores humanos e sua aplicabilidade não é um dos objetos de estudo da Ética.

(B) O estudo da Ética é adstrito ao estudo da Filosofia e outros estudiosos, como Sociólogos, Psicólogos e 
Biólogos, exemplificativamente, não se preocupam com o tema.

(C) A Ética Empresarial não pertence ao campo das Éticas Aplicadas e, portanto, não há que se falar em uma 
análise mais aprofundada dos fundamentos da Ética.

(D) O estudo da Ética é muito antigo, sendo certo que na Grécia Clássica, Sócrates já se preocupava com 
essa questão.

(E) A convivência dos homens em sociedade não se pauta em nenhum conceito estudado pela Ética.

Questão 25

Questão 26
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O rompimento de duas barragens da mineradora Samarco 
em Minas Gerais foi um dos piores desastres da indústria 
de mineração da história do Brasil. A crítica pública caiu 
em primeiro lugar sobre a operadora Samarco, mas o 
centro das atenções voltou-se para os grandes nomes 
por trás da joint venture, detida pela australiana BHP 
Billiton, a maior empresa de mineração do mundo, e a 
Vale, a maior produtora mundial de minério de ferro.  
“A Samarco é um nome fantasia, nós precisamos da BHP e 
da Vale para assumir responsabilidades por essa tragédia”, 
disse Duarte Júnior, prefeito da cidade de Mariana.  
A resposta pública da BHP tem sido rápida, mas a Vale até 
agora parecia distante. “Evidentemente, jamais poderemos 
voltar ao passado e recuperar as vidas perdidas neste 
triste episódio, mas não vamos medir esforços para 
ajudar a reconstruir a história de cada uma das pessoas 
afetadas, assim como recuperar o meio ambiente”, 
afirmou o presidente da Vale, Murilo Ferreira, no texto.  
Os biólogos alertam que o impacto ambiental pode ser 
permanente, matando peixes e devastando fazendas.  
O turismo e outros setores já estão sofrendo. A fabricante 
de celulose Cenibra suspendeu as operações em duas 
linhas de produção devido à lama, que ameaçou sua fonte 
de captação de água.

<http://extra.globo.com/noticias/mundo/aumenta-pressao-sobre-vale-diante-de-tragedia-em-minas-
gerais-18014267.html#ixzz428r75rrz> Acesso em: 06.04.2016.   

Considerando a responsabilidade ambiental das empresas:

(A) A ideia de responsabilidade social incorporada aos negócios surge a partir de novas demandas e maior 
pressão por transparência e ética nos negócios. As empresas devem estar preocupadas com a solução de 
problemas mais amplos como a preservação do meio ambiente e o bem estar social.

(B) As empresas não têm qualquer responsabilidade no desenvolvimento socioeconômico de uma  
comunidade e, portanto, elas devem apenas produzir bens e serviços.

(C) As empresas modernas não se preocupam em vincular sua imagem à ideia de responsabilidade social  
e o resgate de princípios éticos e morais não tem qualquer natureza estratégica.

(D) Não se verifica qualquer esforço por parte das empresas, sejam elas públicas ou privadas, em tornarem-se 
agentes sociais e participar do processo de desenvolvimento do meio em que atuam.

(E) A ideia de responsabilidade social remonta ao início do século XIX, na Inglaterra, berço da Revolução 
Industrial. 

Questão 27
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De acordo com o personagem do cartum

(A)  não é justo que pessoas competentes sejam promovidas.

(B)  não é justo que outra pessoa seja promovida e ele não seja.

(C)  o ambiente de trabalho nunca valoriza os melhores preparados.

(D)  o ambiente de trabalho não é apropriado para pessoas incompetentes.

(E)  não é possível avaliar a competência de alguém no ambiente de trabalho.

<http://tinyurl.com/jz6hmk7> Acesso em: 08.03.2016. Original colorido. 

O personagem do cartum

(A)  se julga mais incompetente do que o colega promovido.

(B)  se julga mais competente do que o colega promovido.

(C)  considera o ambiente de trabalho muito competitivo.

(D)  considera o ambiente de trabalho pouco produtivo.

(E)  se julga inapto para desempenhar o trabalho.

A alternativa que apresenta, de maneira gramaticalmente correta, uma ideia oposta a “I’m more incompetent 
than he is”  é

(A)  “I’m less incompetent than he is.“

(B)  “I’m least incompetent than he is.“

(C)  “I’m the less incompetent than he is.“

(D)  “I’m the least incompetent than he is.“

(E)  “I’m the most incompetent than he is.“

Observe o cartum para responder às questões de números 28, 29 e 30. 

Questão 29

Questão 30

Questão 28



VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/16 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Segurança do Trabalho
Exame: 19/06/2016 (domingo), às 13h30min

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: 

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.

A B D E

FOLHA DE  RESPOSTAS  INTERMEDIÁRIAS

Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

PROVA (30 RESPOSTAS)

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

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

RESPOSTAS de 16 a 30

NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE,

NEM  RASURE

ESTA  FOLHA.

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

RESPOSTAS de 01 a 15

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO  

E PARA A ESPECIALIZAÇÃO

Portaria CEETEPS-GDS nº 1241, de 18 de março de 2016

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 (Classe Descentralizada) 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; 

•	 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.

Artigo 25 – § 3o – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados 

no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2o 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: 13, 14 e 15/07/2016;

•	 2a lista de convocação e matrícula: 18, 19 e 20/07/2016;

•	 3a lista de convocação e matrícula: 21/07/2016;

§ 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.
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