
 

VESTIBULINHO ETEC – 1º SEM/14 
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Exame: 01/12/2013 (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:  
 
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 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), radiocomunicador ou aparelho 
eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, 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 13, da portaria CEETEPS nº 433/13; 

 não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 13, da portaria 
CEETEPS nº 433/13; 

 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; 
 
BOA PROVA! 
 

A  B    D  E 

Gabarito oficial 
 
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas 

do dia 02/12/13, no site: www.vestibulinhoetec.com.br 

Resultado 

 Divulgação da lista de classificação geral a partir do dia 10/01/14. 



O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem intensificado cada vez mais as ações de fiscalização junto às 
empresas dos diversos segmentos. Os dados apresentados pelo MTE possibilitam a identificação de setores que 
necessitam de intervenções de promoção da saúde e segurança do trabalhador, como demonstra a tabela a seguir.  
(http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3F9B200D013FE2D6080225AD/Atualizar%20-%20INTERNET%20-%20DSST%20-%20%202013%20%20-%20Acumulado%20Janeiro%20
%C3%A1%20Junho.pdf Acesso em 06.08.2013). 

Considerando os dados da tabela anteriormente apresentada, é possível afirmar que os setores que mais apresentaram 
acidentes e sofreram fiscalizações, respectivamente, foram: 

(A) Saúde e Outros.

(B) Transporte e Educação.

(C) Comércio e Serviços. 

(D) Hotéis/Restaurantes e Comércio.

(E) Construção e Comércio.

Leia o texto a seguir para responder à questão de número 01.
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Questão 01

 Dados da Inspecção em Segurança e Saúde no Trabalho – Brasil

                                                     Janeiro / Junho

Fonte: Sistema Federal de Inspeção do Trabalho

* concessão pelo auditor-fiscal do trabalho, de prazo para regularização

** início do processo administrativo que pode resultar na aplicação de multa

Setor Econômico Ações
Fiscais

Trabalhadores
Alcançados

Notificações
*

Autuações
**

Embargos /
Interdições

Acidentes
Analisados

Agricultura 5.018 350.117 10.582 4.454 82 43
Comércio 19.165 1.176.095 18.202 5.858 239 173
Construção 15.508 1.654.030 9.504 24.232 1.847 313
Educação 1.132 146.114 164 165 6 6
Hotéis/Restaurantes 3.446 188.129 1.626 813 28 13

Ind. Alimentos 2.028 732.228 1.816 2.643 96 110
Ind. Madeira e Papel 689 87.903 754 866 56 49
Ind. Metal 3.497 1.073.975 2.860 3.159 150 178
Ind. Mineral 1.525 201.842 3.006 1.756 78 56
Ind. Químicas .1407 380.918 1.220 1.297 54 62
Ind. Tecido e couro 2.129 344.665 5.211 1.155 37 32
Indústrias – Outros 926 92.122 1.098 606 51 22

Instituições Financeiras 580 102.389 313 210 2
Saúde 1.654 453.701 704 642 15 10
Serviços 4.640 1.499.603 1.202 1.904 39 94
Transporte 3.066 522.411 1.348 1.277 24 77
Outros 2.010 442.201 560 1.019 39 27

TOTAL 68.420 9.398.443 60.170 52.053 2.895 1.267
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Os altos índices de acidentes no segmento de construção sugerem haver problemas na execução de medidas 
preventivas para gerenciamento dos riscos ambientais descritos em programas específicos para esse segmento, 
dos quais se destaca o: 

(A) PPR. 

(B) PPP. 

(C) PPRPS.

As ações de Saúde e Segurança do Trabalho estão cada vez mais associadas dentro das empresas com as questões 
Ambientais. Uma das ações que pode ser implantada em uma fábrica, sem custos para o empregador, e que contribui 
para a preservação do meio ambiente, além de minimizar o risco de acidentes é a: 

(A) Implantação do Programa 5 S.

(B) Implantação da ISO 9000.

(C) Redução da quantidade de lâmpadas. 

(D) PCMAT.

(E) SESMT.

 

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

(D) Redução do consumo de água. 

(E) Implantação do ambulatório médico. 

Nenhuma cor é feia. A cor é apreciável em si mesma, em absoluto, qualquer que seja ela.

Ainda que a atração de cada cor específica seja desigual, a referida atração sempre ocorre em algum grau. 
Isto resulta do fato mesmo de a cor ser o objeto formal (isto é, específico, ou essencial) da visão; é a cor 
aquele objeto que dá a forma a esta espécie de conhecimento. 

Assim também acontece em outros planos do sensível, sempre que a questão for de objeto formal nenhum 
som isolado é desagradável, nenhum odor é malcheiroso. 

Há cores quentes e frias, leves e pesadas, calmantes e excitantes, de alívio e opressivas; cada uma das cores 
goza de tais propriedades em função do que as cores são em si mesmas. 

Pode-se antever que os efeitos psicodinâmicos da cor são de grande volume e variados, por causa da 
predominância do sentido da visão sobre todos os demais sentidos. 

Este grande efeito psicodinâmico das cores ainda ocorre em virtude da considerável diversidade das cores, 
sua gradação de luminosidade, diferença de intensidade, além da variação dos espaços e formas das áreas 
coloridas. 

Não é sem sentido que facilmente se responde a quem pergunta, 

- Como vai? 

E segue a pronta resposta: 

- Tudo azul! Ou, 

- A coisa está preta! 

E por que usamos expressões, tais como: Cores alegres? Cores vivas? Cores quentes? Cores frias? Cores 
festivas? Cores de luto? 

Não se trata apenas de um falar. Há uma psicodinâmica a comandar um importante processo, a que está 
atenta não somente a psicologia, que estuda apenas teoricamente a ação das cores, mas também o técnico, 
inclusive o artista da cor, para adequadamente dispor os elementos coloridos com vista nos resultados.
(http://www.tci.art.br/cor/psicologia.htm Acesso em 18.08.2013)
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Questão 02

Questão 03



A Norma Regulamentadora 26 (Sinalização de Segurança) 
estabelece padrões quanto à utilização de cores para 
sinalização do local de trabalho com a finalidade de: 
Prevenir acidentes; Identificar os equipamentos de 
segurança; Delimitar áreas, para fins de identificação das 
canalizações empregadas nas indústrias para a condução 
de líquidos e gases e advertências contra riscos. 

Das alternativas a seguir, indique aquela em que as 
cores correspondem respectivamente, aos riscos                          
Físicos, Químicos, Biológicos, de Acidente e Ergonômicos 

(A) Verde Vermelho Marrom Azul Amarelo

(B) Vermelho Marrom Azul Verde Amarelo

(C) Azul Marrom Verde Amarelo Vermelho

(D) Amarelo Azul Vermelho Marrom Verde

(E) Marrom Amarelo Verde Vermelho Azul

A utilização de cores e formas em Segurança do 
Trabalho tem como principal objetivo identificar 
previamente aos trabalhadores os riscos aos quais 
eles poderão se expor, além de permitir a transmissão 
de informações. 

A representação gráfica do reconhecimento dos 
riscos existentes nos locais de trabalho, por meio de 
cores específicas e círculos de diferentes tamanhos, 
é chamada de: 

(A) Rota de Fuga.

(B) Sinalização de Emergência. 

(C) Mapa de Riscos.

(D) Saída de Emergência.

(E) Placa de Riscos. 
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Questão 06

Questão 04 Questão 05

Jogos e atividades recreativas também podem ser utilizadas em favor da promoção da saúde e segurança do trabalho. 
Observe a palavra cruzada apresentada a seguir.

2.

6. A 3.

1. P

R

4.

5.

1. Avaliação ambiental das Condições de Trabalho.

2. Análise preliminar de riscos.

3. Programa de Segurança desenvolvido em Obras.

4. Local de travessia de pedestres.

5. Responsável pela investigação dos acidentes do 
trabalho.

6.
Evento realizado uma vez ao ano na empresa com a 
intenção de orientar os funcionários e promover 
a segurança do trabalho.

Assinale a alternativa que corresponde adequadamente ao preenchimento de cada item da palavra cruzada. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(A) PPRA APR PCMAT Faixa CIPA SIPAT

(B) CIPA APR SIPAT Viela PPRA PCMAT

(C) PPRA APR Faixa SIPAT CIPA PCMAT

(D) SIPAT APR PCMAT CIPA PPRA Viela

(E) PCMAT APR Faixa PPRA SIPAT CIPA



CFM aciona Justiça pedindo suspensão do “Mais Médicos”
Conselho Federal de Medicina entra com ação contra a União para suspender o Programa Mais Médicos
Danilo Macedo, da Agência Brasil.

Brasília - Após anunciar a saída de câmaras e comissões técnicas do governo, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) informou que também entrou com uma ação civil pública contra a União, representada 
pelos ministérios da Saúde e da Educação, para suspender o Programa Mais Médicos. Segundo o conselho, 
a ação foi proposta na noite de sexta-feira (19), tem 20 páginas e traz argumentos sobre três pontos 
específicos do anúncio do governo. A entidade garantiu que outras ações serão apresentadas na Justiça 
nos próximos dias.

A ação civil proposta pelo CFM pede que os conselhos regionais de Medicina (CRMs) não sejam obrigados 
a fazer o registro dos médicos estrangeiros que aderirem ao programa sem comprovar documentalmente 
a revalidação dos diplomas emitidos por universidades do exterior e o Certificado de Proficiência em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) até que a questão seja analisada pelo Judiciário. O CFM 
também argumenta, na ação, que o Mais Médicos fará com que haja duas categorias de profissionais 
da área no país: uma que poderá exercer a medicina livremente em todo o território nacional e outra 
composta pelos inscritos no programa, que terão o seu exercício profissional limitado a certa região.
(http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/cfm-aciona-justica-pedindo-suspensao-do-mais-medicos Acesso em 18.08.2013) 

Segundo o texto, para o exercício da medicina no Brasil, é necessário o registro profissional no CRM. Assim como para 
o exercício da profissão da Medicina, da Engenharia, da Advocacia e de tantas outras em nosso país, o exercício da 
profissão de Técnico em Segurança do Trabalho também depende de registro prévio. Qual órgão é o responsável por 
esse registro? 

(A) Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

(B) Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

(C) Corpo de Bombeiros.

(D) Conselho Federal de Segurança.

(E) Sindicato de Classe.

Uma Indústria Metalúrgica paga mensalmente de Seguro Acidente do Trabalho (SAT) R$ 5.000,00, como prêmio a 
Previdência Social (INSS). Verificando as mudanças ocorridas na legislação previdenciária, os proprietários da empresa 
descobriram que investimentos em saúde e segurança do trabalho poderiam reduzir em até 50% esse gasto mensal. 
Sabendo disso, a empresa realizou um investimento de R$ 7.500,00 na aquisição de materiais e equipamentos, com o 
intuito de aumentar a segurança do trabalhador e reduzir o valor do SAT pago à previdência. 

Após um ano, e com a redução do número de acidentes e afastamentos de trabalhadores, a Previdência Social concedeu 
à empresa uma redução de 25% no prêmio mensal pago. 

Sendo assim, é possível afirmar que a empresa conseguirá recuperar o valor investido na aquisição dos equipamentos 
e materiais em 

(A) 3 meses.

(B) 4 meses.

(C) 5 meses.

(D) 6 meses.

(E) 7 meses.

Leia atentamente a notícia apresentada a seguir para responder a questão proposta.
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Questão 07

Questão 08



Seu superior imediato pediu que você elaborasse o treinamento da CIPA que será implantada na segunda quinzena do 
mês de Novembro, na empresa. Conhecedor dos recursos de informática, você utilizará qual programa do Microsoft 
Office desenvolvido especialmente para a elaboração de apresentações?

(A) Word.

(B) Excel.

(C) PowerPoint.

(D) Outlook.

(E) Access.

Ao elaborar o treinamento da CIPA que lhe foi solicitado, você deve se lembrar de que o mesmo deve conter carga 
horária mínima de 20 horas e contemplar obrigatoriamente assuntos específicos, previstos na NR 5 – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes. 

Assinale a alternativa que apresenta um assunto não obrigatório no treinamento da CIPA.

(A) Estudo do ambiente e das condições de Trabalho.

(B) Noções de legislação trabalhista e previdenciária.

(C) Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

(D) Princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle de riscos.

(E) Combate a Incêndios e Primeiros Socorros.      

Observe com atenção o gráfico apresentado a seguir para responder á questão proposta.

(BRITO, R. P. & BERARDI, P. C. Vantagem competitiva na gestão sustentável da cadeia de suprimentos : um meta estudo. RAE. São Paulo. v. 50. n. 2. abr./jun. 2010. 155-169).

Analisando o gráfico apresentado é possível afirmar que:

(A) A ecoeficiência é maior que as estratégias das empresas.

(B) A estratégia empresarial é menor que a ecoeficiência.

(C) À medida que as empresas investem em novas estratégias, aumenta-se também sua ecoeficiência.

(D) Não há adaptação empresarial.

(E) Quanto mais adaptada a empresa, menor sua ecoeficiência. 
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Questão 10

Questão 09

Questão 11



A partir da década de 1970, para diminuir os custos de aquisição de matéria- prima, as empresas 
começaram a usar, na fabricação de micronutrientes, resíduos de indústrias, como de fundição e siderurgia, 
onde podem ser encontrados minerais necessários para as plantas. E como o tratamento desses rejeitos 
custa caro, as misturas passaram a carregar diversos agentes tóxicos, como mercúrio, chumbo, cádmio, 
organoclorados e dioxinas.

Atualmente, não existe uma regulamentação específica sobre o uso de resíduos industriais na fabricação 
de micronutrientes. E é isso que o Conama pretende fazer, com a fixação de limites máximos permitidos 
de contaminantes tóxicos no solo.
(http://www.brasildefato.com.br/node/9846 Acesso em 26.08.2013)

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

O texto ressalta um problema decorrente da falta de 
tratamento dos resíduos industriais. Referente a esse 
assunto, o técnico em segurança do trabalho pode 
utilizar qual Norma Regulamentadora (NR) do Ministério 
do Trabalho e Emprego para orientar corretamente as 
empresas quanto aos cuidados com seus resíduos? 

(A) NR 28.

(B) NR 5.

(C) NR 24.

(D) NR 25.

(E) NR 1.

Os problemas de saúde apresentados na figura que 
ilustra o texto estão relacionados à exposição a qual 
agente de risco? 

(A) Físico.

(B) Químico.

(C) Biológico.

(D) De Acidente.

(E) Ergonômico.
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Questão 12 Questão 13

(http://www.brasildefato.com.br/node/9846 Acesso em 26.08.2013)



A atuação de equipes multidisciplinares em ações de preservação e promoção da saúde e segurança do trabalhador 
dentro das organizações é cada vez mais comum. Por isso, o SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho) conta com um grupo de profissionais especialistas que prezam pela saúde dos funcionários 
das empresas. 

Assinale a alternativa que indica uma categoria profissional que não faz parte do SESMT, conforme estabelecido pela 
Norma Regulamentadora 4. 

(A) Fisioterapia.

(B) Medicina.

(C) Enfermagem.

(D) Engenharia.

(E) Técnica em Segurança do Trabalho. 

De acordo com a NR 6, o 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 ______________________.

Aponte a alternativa que preencha corretamente os espaços do texto.

(A) Certificado de Aprovação e Ministério do Trabalho e Emprego.

(B) Certificado de Aprovação e Ministério da Previdência Social. 

(C) Certificação de Liberação e Ministério do Trabalho e Emprego. 

(D) Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego.

(E) Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência Social. 

Após 10 anos de estudos e negociações, com base em registros de inspeções realizadas por auditores 
fiscais do Trabalho, denúncias de sindicatos, avanços científicos e pressão política, entre outros, o MTE 
(Ministério do Trabalho e Emprego) regulamentou oficialmente uma norma específica para o setor.  Assim, 
foi publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril, a Portaria nº 555, de 18 de abril de 2013. 
(http://www.protecao.com.br/edicoes/6/2013/AJjb Acesso em: 28.08.2013. Adaptado)

O texto apresentado se refere à criação da Norma Regulamentadora:

(A)   1 – Disposições Gerais. 

(B)   4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

(C)   5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

(D) 27 – Registro Profissional do Técnico em Segurança do Trabalho no MTB.

(E) 36 – Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados.

Leia o texto atentamente. 
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Questão 16

Questão 14

Questão 15



Apesar de ainda engatinhar no Brasil, a evolução dos EPRs (Equipamentos de Proteção Respiratória) é 
constante, principalmente embalada pelas crescentes exigências do MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego) para obtenção dos CAs (Certificados de Aprovação) para 10 diferentes tipos de equipamentos, 
e também com a entrada da Peça Semifacial Filtrante - PFF1/PFF2 /PFF3, a máscara descartável, no âmbito 
do Sistema Inmetro.
(http://www.protecao.com.br/edicoes/6/2013/AJjb Acesso em 27.08.2013)

De acordo com as informações do texto, é possível afirmar que:

(A) As pesquisas para aperfeiçoamento de EPRs ainda são lentas.

(B) Há muitos institutos de pesquisas de EPRs no Brasil.

(C) As exigências das empresas motivaram a evolução dos EPRs.

(D) Há um rápido avanço no desenvolvimento de EPRs.

(E) São poucas as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego para EPRs e EPIs.

João é eletricista e acabou de ser contratado por uma grande distribuidora de energia para atuar na manutenção das 
redes de distribuição de energia durante o horário comercial. Ao entregar sua documentação ao departamento de 
recursos humanos da empresa, João soube que teria direito a um adicional de 30% sobre o salário recebido devido ao 
risco ao qual estaria exposto durante a realização de suas atividades. 

O adicional recebido por João refere-se a:

(A) Insalubridade.

(B) Periculosidade.

(C) Adicional Noturno.

(D) Abono Salarial. 

(E) Auxílio Doença. 

Alguns dos objetivos da  Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) são a promoção da saúde 
e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos ou 
relacionados ao trabalho ou em seu curso, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não representa um dos princípios da PNSST.

(A)  Universalidade.

(B) Prevenção.

(C)  Redução de gastos públicos. 

(D)  Diálogo social.

(E)  Integralidade.
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Questão 18

Questão 19

Questão 17



Analise o quadro apresentado a seguir: 

 

(http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812D8C0D42012D94E6D33776D7/Guia%20AT%20pdf%20para%20internet.pdf Acesso em 28.08.2013). 

As barreiras físicas, apresentadas no quadro, também podem ser classificadas como:

(A) Equipamentos de Proteção Individual.

(B) Equipamentos de Proteção Respiratória. 

(C) Equipamentos de Proteção Auditiva. 

(D) Equipamentos de Proteção Coletiva.

(E) Equipamentos de Proteção Autônomos.

Durante o processo eleitoral da CIPA em uma empresa, foi constatada a participação inferior a 50% dos empregados na 
votação. Nesse caso, de acordo com a Norma Regulamentadora 5, a comissão eleitoral deverá:

(A) Eleger os candidatos votados. 

(B) Não apurar votos e organizar outra votação, no prazo máximo de dez dias.

(C) Conferir os votos para determinar o novo presidente da CIPA. 

(D) Solicitar a indicação dos membros ao Sindicato.

(E) Protocolar a CIPA constituída junto à Superintendência Regional do Trabalho (SRT).
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Questão 20

Questão 21



Leia o texto para responder às questões de números 22 e 23.

Não siga a moda

   Na semana passada, aconteceu em São Paulo a 3ª Virada Empreendedora. Foram 24 horas de atividades e 
houve um público recorde. 

   É interessante acompanhar todo esse movimento em torno do tema, pois até os anos 2000 o empreendedor 
era, com algumas exceções, o indivíduo que não conseguia emprego em uma grande organização. Hoje, a 
situação é bem diferente: alunos do primeiro ano da faculdade já estão trabalhando em seus próprios projetos 
de empresa e sonhando em ser o próximo Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. 

   Sonhar não custa nada, mas as coisas não são tão fáceis assim. Como bem disse Jack Dorsey, fundador do 
Twitter, o jogo é duro e exige um forte preparo técnico de futuros empreendedores, por isso ele recomenda que 
os jovens aprendam programação antes de abrir uma empresa. 

   Antes de pensar em iniciar o seu negócio, vá entender o setor. Quer abrir um restaurante? Trabalhe por um 
tempo como garçom, chef-assistente, gerente, enfim, um emprego que propicie uma aprendizagem efetiva 
sobre o assunto, até para você descobrir se é isso mesmo que você quer fazer da sua vida. Ser um chef famoso 
tem glamour, mas ralar 15 horas por dia, seis dias por semana, todo sábado e domingo, não é para qualquer um. 

   Outra coisa que está na moda é o empreendedorismo de alto impacto (com empresas que crescem rapidamente). 
Mas quem disse que você não pode ser dono de um bar de esquina e ser muito feliz? Não precisa inventar um 
modelo de negócio inovador, nem pensar em um produto escalável, nem criar 10 mil empregos. Basta ter algum 
diferencial para aumentar as suas chances de sobrevivência. Se o seu perfil é esse, qual o problema? 

   Antes de tomar essa decisão, procure entender se você está fazendo isso para satisfazer uma real necessidade 
sua ou simplesmente porque está na moda. Se for pela segunda razão, as chances de você perder tempo e 
dinheiro são grandes.                                                                             
(Tales Andreassi, Folha de S. Paulo, 05.05.2013. Adaptado)  

De acordo com as informações do texto, é correto 
afirmar que

(A) os alunos que hoje iniciam a faculdade têm como 
principal objetivo conseguir emprego em uma 
grande organização multinacional.

(B) as pessoas que desejam iniciar seu próprio 
negócio precisam investir, prioritariamente, em 
aprendizagem teórica.

(C) os empreendimentos com chances de 
sobrevivência no mercado são aqueles que não 
apresentam um diferencial e classificam-se como 
de alto impacto.

(D) a decisão de iniciar um negócio pensando em 
satisfazer uma necessidade concreta e pessoal leva 
à perda de tempo e de dinheiro.

(E) os futuros empreendedores devem estar cientes 
de que enfrentarão adversidades, por isso é 
imprescindível adquirir um sólido preparo técnico.

Analise as frases reescritas a partir do texto e assinale a 
correta de acordo com as normas gramaticais.

(A)   Sonhar é necessário, mais também é importante 
preparar-se adequadamente para realizar um 
empreendimento.

(B)  Trabalhe um tempo como garçom por que assim 
você descobrirá se tem perfil para abrir um 
restaurante.

(C)  Todos dizem para eu buscar informações sobre o 
setor quando decidir iniciar um negócio.

(D)  Ser chef de um famoso restaurante tem menas 
sensação e glamour do que parece.

(E)  Jack Dorsey recomenda que os jovens aprendam a 
cerca de programação antes de se aventurarem em 
uma nova atividade.

 

Questão 22 Questão 23
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Eduardo é dono de uma microempresa e quer expandir seu negócio. Para convencer o gerente do banco a lhe fazer um 
empréstimo, ele apresenta um documento com todos os dados sobre o andamento da empresa, como balanço anual, 
planilha de custos, carteira de clientes e perspectivas de crescimento. 

Conclui-se corretamente que o documento entregue ao gerente foi 

(A)  um currículo.

(B)  um relatório.

(C)  uma resenha.

(D)  um ofício.

(E)  uma procuração.

O LUGAR DAS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO!

 

Fonte: http://www.empowernetwork.com/heliocacador/blog/o-lugar-das-mulheres-no-
mundo-do-trabalho/ . Acesso em 07/10/2013.

“Há menos de cem anos, a mulher não tinha direito a voto no Brasil. Hoje, já ocupa a liderança de 
nações. Em pouco tempo, o dito “sexo frágil” ganhou seu espaço na sociedade e destaque no mercado 
de trabalho(...)”.
Fonte: http://semprematerna.uol.com.br/bagagem-materna/desafios-da-mulher-contemporanea-no-mercado-de-trabalho- Adaptado. Acesso em 07/10/2013. 

Os textos apresentados permitem afirmar que:

(A)  houve o enaltecimento do papel da mulher no século XXI como uma super-heroína reafirmando sua superioridade 
sobre o sexo masculino.

(B)  uma nova mentalidade de igualdade e liberdade presentes no século XXI, permitiu a mulher conquistar seu espaço 
no mercado de trabalho, embora continue sendo a “dona de casa”.

(C)  a feminilidade da mulher foi agredida, pois neles há o retrato da mulher como super – heroína, desrespeitando sua 
fragilidade.

(D)  insinua-se que as mulheres devem ser responsáveis por todos os afazeres em uma sociedade em função de seu 
elevado nível intelectual e comprometimento com o trabalho.      

(E)  se apresenta a mulher como profissional que, além do trabalho, administra sua casa e, não raro, estuda e 
encontra tempo para atividades de esporte e lazer.

Questão 24

Questão 25
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Questão 26 Questão 27

TRABALHO ESCRAVO 

(...)“Restrições à liberdade de ir e vir e trabalho 
forçado são duas definições previstas para 
as formas de escravidão contemporânea, 
tipificadas no artigo 149 do Código Penal 
brasileiro. A pena prevista pela lei prevê 
reclusão de dois a oito anos, bem como multa. 
Em casos em que a exploração de mão de obra 
análoga à de escravo envolve vítimas com 
menos de 18 anos, a punição é aumentada da 
metade (...).”
Fonte: http://reporterbrasil.org.br/trabalhoinfantil/tortura-e-escravidao-em-
caso-de-trabalho-domestico-infantil/) . Acesso em 07/10/2013.

O trabalho escravo ou escravidão por dívida 
é uma forma de escravidão que consiste na 
privação da liberdade de uma pessoa (ou 
grupo), que fica obrigada a trabalhar para 
pagar uma dívida que o empregador alega ter 
sido contraída no momento da contratação 
(...). Na atualidade, pelo artigo 149 do 
Código Penal Brasileiro, o conceito de 
redução de pessoas à condição de escravos 
foi ampliado de modo a incluir também os 
casos de situação degradante e de jornadas 
de trabalho excessivas.
(Neide Estergi. A luta contra o trabalho escravo, 2007 – Adaptado . Acesso 
em 07/10/2013.)

Analisando os textos acima, podemos afirmar que seu 
conteúdo:

(A)  incita o colaborador a se rebelar contra o 
empregador, respaldado pelo artigo 149 do Código 
Penal Brasileiro.

(B)  ameaça o empregador de multa e reclusão de dois 
a oito anos, caso o colaborador seja submetido ao 
trabalho.

(C)  esclarece o conceito de escravidão e indica a pena 
a ser aplicada ao infrator no artigo 149 do Código 
Penal Brasileiro.

(D)  utiliza o artigo 149 do Código Penal Brasileiro para 
informar os direitos e deveres dos empregadores.

(E)  propõe o uso de métodos de trabalho para o 
estabelecimento da ordem nos campos de trabalho 
forçado. 

ROUBOU LEITE PARA  ALIMENTAR OS FILHOS  

Um homem foi apanhado roubando um 
supermercado. O vigilante do espaço deteve 
o indivíduo que tinha em sua posse quatro 
iogurtes, seis pães e dois pacotes de leite. A  
polícia foi imediatamente chamada pela gerência 
do estabelecimento. Chegados ao local, os 
agentes acabaram por ouvir a razão do homem 
que, em lágrimas, informou que tinha roubado 
os produtos para dar de comer aos dois filhos, 
visto que tanto ele como a esposa se encontram 
atualmente desempregados. O homem foi solto 
e aconselhado pelos agentes da policia a não 
roubar novamente, após um agente pagar a conta.  
Fonte: http://www.ptjornal.com/2013022114232/geral/sociedade/roubou-
leite-para-alimentar-os-filhos-agente-da-psp-pagou-a-conta-e-mandou-o-
embora.html – Adaptado) . Acesso em 07/10/2013.

“Furto Famélico é aquele que o agente comete 
para saciar sua fome ou a de outrem. Exclui a 
criminalidade”
(SILVA, D. P. Vocabulário Jurídico. 18ª ed. Rio de Janeiro: editora, 2001, p. 375.) 

Segundo o Código Penal Brasileiro (Titulo II – 
Dos Crimes Contra o Patrimônio, Capitulo I – Do 
Furto, Art. 155 ), subtrair, para si ou para outrem, 
coisa alheia móvel, a pena é de reclusão de 1 
(um) a 4 (quatro) anos e multa.
Fonte: http://www.soleis.com.br/ebooks/criminal1-33.htm . Acesso em 
07/10/2013.

Frente ao relato e ao entendimento do ponto de vista da 
Ética, podemos afirmar que a ação: 

(A)  do homem ao roubar foi correta uma vez que agiu 
em benefício próprio, portanto moral. 

(B)  do homem ao roubar foi imoral, pois em hipótese 
alguma devemos nos apropriar de bens alheios. 

(C)  do homem ao roubar não foi certa nem tampouco 
errada, pois os seres vivos não são morais, imorais, 
amorais, éticos ou antiéticos.

(D)  do homem ao roubar não é considerada criminosa, 
pois foi movida por instinto de sobrevivência e 
pela força da pressão que foi maior do que a sua 
capacidade de resistência moral. 

(E)  humana não é passível de julgamento, uma vez só 
pode ser considerada ação moral ou ética aquela 
considerada produto de condicionamento ou de 
determinismo biológico. 

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Segurança do Trabalho12      



The Vagabonds
Posted on August 12, 2013 by Sally Sigan

Picture this: the year is 1916.  A sturdy Model T Ford is tooling1 down a dirt road leaving 
a cloud of dust in its wake. Riding in the car are Thomas Edison, Harvey Firestone, 
Henry Ford and naturalist John Burroughs. Following these men is a caravan of Model-

T’s, some tricked out by Henry Ford 
himself, precursors to the camping van 
with camp stoves and ice boxes cleverly 
attached.

From 1916  to 1923, (when the 
paparazzi hoopla2 got to be too much 
for the travelers) these four fast friends, 
occasionally accompanied by other 
industrialists and even presidents, took 
annual camping trips to a variety of 
locations across America.  They called 
themselves the Vagabonds.

Who were these men? Thomas Edison 
did not invent the light bulb, but he 
made it so that it could be used in 

every home in America.  He also gave us the phonograph, moving pictures and storage 
batteries; the list goes on and on.  Edison had 1093 patents when he died, a record that 
has still not been broken.  Perhaps most significantly, Edison’s Menlo Park was the ‘think 
tank3’ model for scientific research that is still used today.

Henry Ford did not invent the car, but he made it so that a car could be owned by every 
American.  Until Ford streamlined car manufacturing, automobiles were only considered 
luxury toys for the very rich.  Henry Ford made it affordable. He also contributed to the 
future of manufacturing in America by devising the assembly line. He promoted the 
building of roads and saw to it that gas stations were available to his customers.

Harvey Firestone did not invent the wheel, but he did figure out how to make one out 
of rubber, producing a durable product that made for a smoother and safer automobile 
ride. He worked with Henry Ford, establishing the network of roads and made the 
transportation of goods via trucks possible, changing the way business was done                
in America.

As for John Burroughs, the eldest of these friends, he was known for his naturalist essays. 
Burroughs, with his long white beard, was an avid environmentalist and made the study 
of plants and animals his life’s work.

Whenever the Vagabonds took to the road, they were accompanied by an entourage 
of newspaper reporters and photographers. Both Edison and Ford were known for               
self-promotion and didn’t fail to take advantage of the opportunities presented on 
these camping trips.  Indeed, America loved to watch the antics4 of the “greatest minds 
of the age” shown on news reels5 in theaters. 
(kidsdiscover.com/teacherresources/the-vagabonds/  Acesso em17/08/2013. Adaptado)

Leia o texto para responder às questões de números 28 a 30.
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Segundo o texto, os Vagabundos

(A)  não trabalhavam, e por isso recebiam esse nome.

(B)   provocavam baderna por onde passavam.

(C)  criticavam a classe trabalhadora de sua época.

(D)  eram um grupo formado por quatro grandes pensadores de seu tempo.

(E)  davam cursos de Ciências para alunos em acampamentos de verão.

A alternativa que apresenta inovações que podem ser atribuídas somente a Thomas Edison é

(A)  o automóvel, o bulbo das lâmpadas e a roda.

(B)  um sistema de estudo de plantas e animais, o automóvel e a bateria.

(C)  a bateria, a popularização do bulbo das lâmpadas e o fonógrafo.

(D)  um sistema de estudo de plantas e animais, a roda e o fonógrafo.

(E)  a bateria, o automóvel e o fonógrafo.

Sobre John Burroughs é correto afirmar que 

(A)  era o mais novo dos Vagabundos.

(B)  foi o inventor da bateria.

(C)  foi um ambientalista que se dedicou ao estudo de plantas e animais.

(D)  não se identificava totalmente com as propostas dos Vagabundos.

(E)  não se adaptou bem à vida na estrada.

Glossário:
1tooling (verbo): dirigindo (um veículo).
2hoopla (substantivo): empolgação.
3think tank (substantivo): grupo de especialistas que fornecem opiniões sobre política ou questões de 
                                                    ordem social ou econômica.
4antics (substantivo): atitudes divertidas e engraçadas que as pessoas geralmente apreciam.
5reels (substantivo): rolos (de filme).
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Questão 28

Questão 29

Questão 30





 
  

 

 

 

 

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO P ARA MATRÍCULAS 

PARA INGRESSO E PARA O ACESSO.  

Artigo 22 -  § 3º - A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos 

classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1º semestre de 2014, 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 e 14/01/2014; 

• 2ª lista de convocação e matrícula: 15 e 16/01/2014; 

• 3ª lista de convocação e matrícula: 17/01/2014; 

• 4ª lista de convocação e matrícula: 20/01/2014; 

• 5ª lista de convocação e matrícula: 21/01/2014. 

 

 

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO  

Artigo 24 – A matrícula dos candidatos convocados para o acesso às vagas remanescentes do 2º módulo 

dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 

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

2. 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 

3. 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); 

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

5. 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; 

6. 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 de 

Educação do Estado correspondente. 

 

Portaria CEETEPS nº 433, de 23 de setembro de 2013.  
 




