
Prezado(a) candidato(a):

•  Dia 18/07/2022, a partir das 15h – Divulgação da lista de classifi cação 
geral dos demais cursos e do resultado da prova de aptidão e 
convocação para envio dos documentos de matrícula da 1ª Lista de 
Convocação vestibulinhoetec.com.br

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a 
partir das 15 horas do dia 07/07/2022, no site 
vestibulinhoetec.com.br

A B D E

Gabarito oficial
Resultado

BOA PROVA!

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(s) aparelho(s) deverá(ão) permanecer totalmente desligado(s), 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, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) 
estranhos à prova.

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, 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 desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, o candidato que:
• não comparecer ao Exame na data determinada;
• chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min;
• realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos 

§§ 5o e 6o do artigo 21 da Portaria CEETEPS-GDS que regulamenta o Processo Seletivo–Vestibulinho do 2o Semestre 2022;  
• não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§ 5o e 6o do artigo 21 da 

Portaria Portaria CEETEPS GDS que regulamenta o Processo Seletivo–Vestibulinho do 2o Semestre 2022; 
• 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 ou tentar utilizar 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.

Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
CADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULOCADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULOCADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULO

 Nome do(a)
 candidato(a): _______________________________________________________________ Nº de inscrição: ____________________

Exame: 03/07/2022 
(domingo), às 13h30

Vestibulinho
2o SEM/2022

CADERNO  DE  QUESTÕESCADERNO  DE  QUESTÕESCADERNO  DE  QUESTÕES



Questão 01

Questão 02

2      

A tabela–verdade é uma ferramenta de natureza matemática que, na área da computação, é 
utilizada para determinar o valor lógico de uma proposição composta. Como os valores das 
proposições simples já são conhecidos (true ou false), o valor lógico da proposição composta 
depende do valor lógico da proposição simples. Analise a tabela verdade apresentada a seguir:

Um conjunto de instruções escritas em uma determinada linguagem de programação, que tem 
como objetivo instruir o computador do que deve ser feito, é conhecido como código fonte. 
Sabemos que o código fonte pode ser executado por um computador por meio do processo de 
compilação ou interpretação, considerando:

É correto afirmar que:

(A) as alternativas I, II e III estão corretas.

(B) somente a alternativa I está correta.

(C) somente a alternativa II está correta.

(D) somente a alternativa III está correta. 

(E) as alternativas I e II estão corretas.

I 
No processo de compilação, o código fonte é analisado todo de uma 
vez, gerando no final um arquivo executável ou uma biblioteca para 
posterior execução.

II No processo de interpretação, o código fonte é analisado e executado 
em partes, não gerando nenhum outro arquivo de saída.

III

São processos que ocorrem sempre de forma conjunta em que o 
código fonte é analisado e executado simultaneamente, gerando no 
final desse processo o arquivo executável com extensão EXE e em 
alguns casos o arquivo de erros BUG.

P Q P and Q P or Q

true true true

true false true

false true true

false false false
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Questão 03

Quais são os valores lógicos que completam a tabela?

(A)  false, true, false, true

(B)  false, false, false, true

(C) true, false, false, false

(D) true, false, true, false

(E) true, false, false, true 

Um mecanismo de programação é a recursividade, uma ideia que desempenha um papel 
importante na programação funcional e na ciência da computação, e ocorre quando uma função 
se refere à própria função. Assim função recursiva é uma função que é defi nida em termos de si 
mesma. Nesse contexto analise o algoritmo recursivo:

  1.    algoritmo “calculo”
  2.    var 
  3.        numero: inteiro
  4.        valor: inteiro
  5.        função calcular(numero:inteiro)
  6.    se(numero = 1) então faça
  7.    retorna 1
  8.        senão
  9.    returna numero + calcular(numero–1);
10.        fi m–função
 11.    inicio
 12.               numero <– 2
 13.                valor = (numero * 2 + (numero – 2)) * numero/2
 14.                escreva(calcular (valor))
 15.    fim algoritmo

O resultado do algoritmo é representado pelo valor:

(A)   4

(B)   6

(C)   8

(D) 10

(E) 12
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Questão 04

4      

Analise o algoritmo.

O resultado do algoritmo é representado pelos valores:

1.    algoritmo “loop”
2.    var 
3.       cont: inteiro
4.    início
5.    para cont de 2 até 56 passo cont+7 faça
6.     cont <– cont – 2
 7.     escreva(cont)
8.    fim–para
9.    fim algoritmo

Questão 05

Normalização de banco de dados é um conjunto de regras que visa, principalmente, 
à organização de um projeto de banco de dados para reduzir a redundância de dados, 
aumentar a integridade de dados e o desempenho. Uma tabela que apresenta uma chave 
primária, grupos de dados não repetidos e os seus atributos são atômicos, ou seja, não precisa 
ser decomposto, podemos afirmar que essa tabela está normalizadada de acordo com:

(A) 1° Forma Normal

(B) 2° Forma Normal

(C) 3° Forma Normal

(D) 4° Forma Normal

(E) 5° Forma Normal

(A) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

(B) 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51

(C) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

(D) 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58

(E) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
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Questão 07

Em banco de dados relacional, deve-se garantir que todos os relacionamentos propostos 
entre as tabelas no modelo de entidade-relacionamento serão respeitados, mantendo 
os dados de forma íntegra, esses relacionamentos são baseados nas definições de uma 
chave primária e uma chave estrangeira, além de regras para a manipulação dessas chaves.

Esse conceito é definido como:

(A) Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB)

(B) Integridade Referencial

(C) Encriptação

(D) Tuplas

(E) Trigger e Procedure

É correto afirmar que:

(A) as alternativas I, II e III estão corretas.

(B) somente a alternativa I está correta.

(C) somente a alternativa II está correta.

(D) somente a alternativa III está correta. 

(E) as alternativas I e III estão corretas.

Questão 06

Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada ou SQL, é a linguagem 
de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional, e suas características originais 
foram inspiradas na álgebra relacional. 

I. DDL
Linguagem de Definição de Dados que permite ao utilizador definir 
tabelas novas e elementos associados. 

II. DCL
Linguagem de Controle de Dados que controla os aspectos de 
autorização de dados e licenças de usuários para controlar quem tem 
acesso para ver ou manipular dados dentro do banco de dados.

III. DQL
Linguagem de Consulta de Dados que permite ao usuário especificar 
uma consulta (“query”) como uma descrição do resultado desejado. 

A linguagem SQL é dividida em subconjuntos de acordo com as operações que serão efetuadas 
sobre um banco de dados relacionais, tais como:
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Questão 08

6      

CREATE TABLE é o comando para criação da tabela (linguagem SQL) e deve ser seguido 
pelo nome que daremos à tabela. Nesse comando, devemos definir os nomes dos 
campos de acordo com a conveniência do banco de dados, e determinar o tipo de dado 
que poderá ser incluído, indicando também a existência ou não de dados nulos (NULL) 
e a chave primária (PRIMARY KEY). 

De acordo com a tabela, qual é a forma correta de utilizar o comando CREATE TABLE para criar a 
tabela AGENDA.

Analise a tabela:

Campo Tipo Null Key Padrão

id int(11) NO PRI

nome varchar(75) NO

idade int(11) NO

email varchar(50) YES NULL

(A)
CREATE TABLE (id INT NOT NULL, nome VARCHAR(75) NOT NULL, idade INT 
NOT NULL, email VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id));

(B)
CREATE TABLE AGENDA(id INT NOT NULL, nome VARCHAR(75) NOT NULL, 
idade INT NOT NULL, email VARCHAR(50) INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id));

(C)
CREATE TABLE AGENDA(id INT NOT NULL, nome VARCHAR(75) NOT NULL, 
idade INT NOT NULL, email VARCHAR(50) INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id));

(D)
CREATE TABLE AGENDA(id INT NOT NULL, nome VARCHAR(75) NOT NULL, 
idade INT NOT NULL, email VARCHAR(50));

(E)
CREATE TABLE AGENDA(id INT NOT NULL, nome VARCHAR(75) NOT NULL, 
idade INT NOT NULL, email VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id));
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São exemplos respectivamente de fontes com serifa e sem serifa:

(A) Times New Roman e Arial

(B) Calibri e Arial

(C) Times New Roman e Garamond

(D) Arial e Verdana

(E) Times New Roman e Bembo

Questão 10

Esse conceito pode ser defi nido como:

(A) Econográficos

(B) Famílias tipográficas

(C) Pictogramas

(D) Logotipos

(E) Infográficos 

A imagem ou ícone de uma faca e de um garfo, ou de um garfo 
e de uma colher, é uma referência a um restaurante. No mesmo 
sentido, o desenho de uma pessoa numa cama está relacionado 
com um centro de saúde. São elementos gráfi cos simples de 
objetos ou conceitos que são utilizados para representar dados. 

Questão 09

As fontes são padrões, variedades ou coleção de caracteres 
tipográficos, nada mais que tipos de letras que o computador pode 
utilizar para escrever o texto na tela. Em geral, fontes com serifa 
são usadas para dar destaque, podendo apresentar serrilhado no 
monitor, dessa forma, para textos corridos e grandes é indicado o 
uso de fontes sem serifa. 
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8      

Questão 12

A resolução de uma imagem é o número de pixels por polegada que ela contém e é expressa 
em PPP (pontos por polegada, em português) ou DPI (dots per inch, em inglês). Quanto 
mais pixels (ou pontos) por polegada, mais informações haverá e maior garantia de nitidez. 

(A) 5.720.000 

(B) 4.320.000 

(C) 3.240.000 

(D) 5.020.000

(E) 3.720.000

É correto afirmar que:

(A) as alternativas I, II e III estão corretas.

(B) somente a alternativa I está correta.

(C) somente a alternativa II está correta.

(D) somente a alternativa III está correta. 

(E) as alternativas I e II estão corretas.

Questão 11

O formato de arquivo é uma forma de identificar um programa ou arquivo, de maneira que 
o computador saiba como ler, interpretar e armazenar esse arquivo. Os arquivos de imagem 
podem ter diferentes extensões, e isso pode ter impacto na forma de sua utilização.

Por exemplo, uma resolução de 300 dpi significa que a imagem comporta 300 pixels de largura 
e 300 pixels de altura, sendo composta por 90.000 pixels. Uma câmera que, em sua resolução 
máxima, cria uma imagem em tamanho 2400 x 1800 pixels apresenta a resolução em pixel de:

I. 

PNG  (Portable Network Graphics)

são arquivos facilmente compartilhados via internet e permitem a aplicação de 
fundo transpartente.

II.
JPG (Joint Photographics Experts Group)

são arquivos facilmente compartilhados via internet e economizam muito espaço.

III.

SVG (Scalable Vector Graphics)

usam um formato de texto baseado em XML para descrever como a imagem deve 
aparecer e podem ser dimensionados para tamanhos diferentes sem perder 
qualidade.

No grupo de arquivos para formato de imagens destacam-se:
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Questão 14

Canvas é um elemento da HTML5 destinado a delimitar uma área para renderização 
dinâmica de gráficos. Todo o trabalho de criação e animação é realizado por meio de 
linguagens de programação dinâmica (Javascript). Para renderização de linhas, por 
exemplo, são necessários os métodos:

É correto afirmar que:

(A) as alternativas I, II e III estão corretas.

(B) somente a alternativa I está correta.

(C) somente a alternativa II está correta.

(D) somente a alternativa III está correta. 

(E) as alternativas I e II estão corretas.

Questão 13

CSS3 é a terceira versão da famosa Cascading Style Sheets (ou simplesmente CSS), pela 
qual se definem estilos para um projeto web. Com efeitos de transição, imagem, fundo/
background entre outros efeitos, podem-se criar estilos personalizados para projetos web, 
alterando diversos aspectos de design no layout da página. 

Uma pseudo-classe no CSS é uma palavra-chave adicionada aos seletores que especifica um 
estado especial do elemento selecionado, dessa forma, para representar a raiz de uma árvore, 
que por sua vez representa o documento no CSS, utiliza-se a pseudo-classe:  

(A) document

(B) :host()

(C) ::cue 

(D) :root

(E) ::placeholder

I. lineTo(x,y) stroke()

II. moveTo(x,y) lineTo(x,y) stroke()

III. arc(x,uy,r,aInicial,aFinal) stroke()
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Questão 16

Questão 15

10      

São pequenos arquivos criados por sites visitados pelos usuários na internet 
e que são salvos no computador (arquivo temporário), por meio do navegador. 
Esses arquivos contêm informações que servem para identificar o usuário visitante, 
seja para personalizar a página ou para facilitar o transporte de dados entre as 
páginas de um mesmo site. Esses arquivos são também geralmente relacionados a 
casos de violação de privacidade na web. 

Esse contexto refere-se aos arquivos definidos como:

(A) javascript(.js)

(B) cookies

(C) css (.css)

(D) html (.html)

(E) Auto Recover

O Modelo de Objeto de Documento (DOM) é uma interface de programação para 
documentos HTML, o qual fornece uma representação estruturada do documento no 
formato de uma árvore. O DOM define métodos que permitem acesso à árvore, para 
que eles possam alterar a estrutura, estilo e até mesmo o conteúdo do documento, 
dessa forma, para cada página carregada, existe um objeto Document, que permite 
o acesso em diferentes propriedades. 

São exemplos de propriedade do objeto Document.

(A) .getElementById() .keys() .childNodes

(B) .doctype .forEach() .item()

(C) .forEach() .keys() .item()

(D) .childNodes .nodeType

(E) .doctype .contentType .getElementById()
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Questão 17

Questão 18

Na internet, o conjunto de normas que permitem que qualquer máquina se conecte na 
internet é definido como protocolo, permitindo assim, a troca de informações entre as 
máquinas. Os protocolos são divididos de acordo com o tipo de serviço que irão realizar e 
em qual camada de rede estão localizados. 

O sistema binário é um sistema de numeração em que todas as representações ocorrem 
com base em dois números, que se dispõem das cifras: zero e um (0 e 1) que na computação, 
chama-se um dígito binário (bit: 0 ou 1), cujo agrupamento de 8 bits corresponde a um 
byte. Toda programação está baseada nesse sistema binário e na lógica de Boolean, que 
permite representar os números, caracteres, realizar operações lógicas e aritméticas. 

É correto afirmar que:

(A) as alternativas I, II e III estão corretas.

(B) somente a alternativa I está correta.

(C) somente a alternativa II está correta.

(D) somente a alternativa III está correta. 

(E) as alternativas I e III estão corretas.

Ao realizarmos a soma do número 7 em decimal com o número 1000 em binário, teremos como 
resultados, respectivamente, como decimal e em binário os números:

(A) 15   e   1111

(B) 14   e   1111

(C) 15   e   1010

(D) 14   e   1010

(E) 10   e   1111

I.
TCP (Transmission Control Protocol)
IP (Internet Protocol)

II.
TCP  (World Wide Web Consortium)
DNS (Domain Name System)

III.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS (Hypertext Transfer Secure)

São exemplos clássicos de protocolos:
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Questão 19

12      

Questão 20

São tecnologias utilizas para IoT:

Esse modelo divide as redes nas camadas:

O Modelo OSI (Open System Interconnection) é um modelo de rede de computador 
dividido em camadas de funções. O modelo foi criado em 1971 e formalizado em 
1983, com objetivo de se tornar um padrão, para protocolos de comunicação 
entre os mais diversos sistemas em uma rede local (Ethernet), dessa forma, 
garantindo a comunicação entre os elementos computacionais que formam a rede. 

Internet das coisas (IoT do inglês Internet of Things) é um conceito que se refere à 
interconexão digital de objetos do nosso cotidiano com a internet, envolvendo mais 
a conexão dos objetos do que das pessoas. Assim, podemos dizer que a internet das 
coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir 
dados. 

(A) Física Rede Transporte Sessão Apresentação Aplicação

(B) Física Enlace Rede Transporte Apresentação Aplicação

(C) Física Enlace Rede Transporte Sessão Apresentação Aplicação

(D) Física Enlace Rede Transporte Sessão Aplicação

(E) Física Enlace Rede Sessão Apresentação Aplicação

(A) 
RFID (Radio Frequency Identification)

POP3 (Post Office Protocol)

(B) 
MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

RFID (Radio Frequency Identification)

(C) 
RFID (Radio Frequency Identification)

IMAP (Internet Message Access Protocol)

(D) 
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) 

POP3 (Post Office Protocol)

(E) 
MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

IMAP (Internet Message Access Protocol)
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Questão 21

Questão 22

O Microsoft Word apresenta a sua tela recheada de funções, que podem atrapalhar se o 
objetivo é simplesmente realizar a revisão de texto sem qualquer outra distração. Para 
a revisão, o MS-Word (Microsoft 365) permite deixar o texto em modo de leitura apenas 
visualizando os dados sem a possibilidade de edição, ocultando todos os recursos do 
programa (botões e barras de comando) deixando somente o texto na parte central da tela. 

Esse recurso pode ser acionado por meio da sequência:

A base de um sistema de numeração é constituída de uma unidade, representada por 
um conjunto de princípios constituindo o artifício lógico de classificação em grupos e 
subgrupos das unidades que formam os números. Os sistemas de numeração têm seu 
nome derivado da sua base, ou seja, o sistema binário tem base dois, o sistema septimal 
tem base sete e o decimal tem base dez. 

No Microsoft Excel, na célula A1, temos um número decimal, para realizar a conversão para 
Hexadecimal, Binário e Octal, as fórmulas, respectivamente, são:

(A) Menu “Exibir” e Opção “Leitura Avançada”

(B) Menu “Revisão” e Opção “Foco”

(C) Menu “Exibir” e Opção “Foco”

(D) Menu “Revisão” e Opção “Leitura Avançada”

(E) Menu “Referências” e Opção “Leitura Avançada”

Hexadecimal Binário Octal

(A) MUDAR(A1,”HEX”) MUDAR(A1,”BIN”) MUDAR(A1,”OCT”)

(B) MUDAR(A1,”H”) MUDAR(A1,”B”) MUDAR(A1,”O”)

(C) DECFORHEX(A1) DECFORHEX(A1) DECFOROCT(A1)

(D) CONVERTER(A1,”H”) CONVERTER(A1,”B”) CONVERTER(A1,”O”)

(E) DECAHEX(A1) DECABIN(A1) DECAOCT(A1)
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Questão 23

Questão 24

14      

O Google é o buscador com a maior participação de mercado entre os 
mecanismos de busca existentes. Desde o seu lançamento na década de 
1990, tem como missão: “organizar as informações existentes no mundo 
e torná-las acessíveis e úteis para todos “. Utilizá-lo é uma atividade 
simples e intuitiva, e que possui alguns recursos para fazer pesquisas 
mais avançadas, como por exemplo:

É correto afirmar que:

(A) as alternativas I, II e III estão corretas.

(B) somente a alternativa I está correta.

(C) somente a alternativa II está correta.

(D) somente a alternativa III está correta.

(E) as alternativas I e II estão corretas.

Termo comum da Internet que faz referência aos e-mails indesejados, 
mas também a comportamentos em redes sociais para propagar notícias 
falsas. Além disso, eles servem como vetor para ataques tipo phishing que 
é técnica usada para enganar usuários e obter informações confidenciais, 
como nome de usuário, senha e detalhes do cartão de crédito. 

Este termo é conhecido como:

(A) CATFISH 

(B) HACKER

(C) SCAMMER

(D) SPAM

(E) POP e IMAP

I Busca de expressão exata (termos específicos), indicada entre aspas.

II Pesquisas por data de publicação.

III Busca personalizada do Google dentro de um site por meio do comando “site”.  
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Questão 25

Questão 26

Podemos conceituar Ética como o ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou 
mau, certo ou errado. As palavras ética e moral têm a mesma base etimológica: a palavra grega 
ethos e a palavra latina moral ambas significam hábitos e costumes. Nesse sentido, podemos 
afirmar que:

(A) o valor moral da prudência é único e, por esse motivo, não pode ser estudado e enquadrado 
de uma forma diferente em cada sociedade; logo, o valor moral da prudência não se define 
como um valor ético.

(B) partindo do conceito da ética, os valores éticos são princípios que não se limitam apenas 
aos valores morais de uma sociedade, mas também procuram se focar nas características 
compreendidas como essenciais para o melhor modo de viver ou agir em sociedade de 
modo geral.

(C) o bem não é um valor reconhecido como o ideal ético, ainda que embase a boa ação, a ação 
correta e a virtude, sem qualquer identificação com a felicidade, o prazer ou a justiça, por 
exemplo.

(D) a justiça é o valor fundamental que orienta as ações humanas para que os efeitos das ações 
sejam prejudiciais ao menor número possível de pessoas, pois a justiça deve favorecer 
sempre um grupo de indivíduos.

(E) na verdade, não é um valor ligado à ideia de honestidade em relação ao conhecimento e à 
informação de algo, mas apenas nas crenças subjetivas da sociedade.

O Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) conta com 78 
incisos que, ao assegurar os direitos individuais do ser humano, 
objetivam assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os 
cidadãos de nosso País. Para se ter um resumo simplificado da 
organização das leis, basta pensar que o artigo, em seu Caput, 
indica a ideia central do que a lei quer dizer, com os parágrafos 
prevendo seus desdobramentos, como exceções e condições. Já 
os incisos, enumerados, são complementos e adições que dão 
suporte ao Caput, enquanto as alíneas costumam ser menos 
usadas, sendo utilizadas para explicações ainda mais detalhadas, 
geralmente dentro dos incisos. 
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Questão 27

16      

Considerando a temática do art. 5º da CF/88, pode-se afirmar que:

(A) a igualdade é um direito dispensável para que se atinja o objetivo de “erradicar a pobreza 
e a marginalização”. 

(B) no caput do artigo 5º, encontramos a garantia ao “direito à propriedade privada”, que 
também se faz presente em seu inciso XXII, garantindo aos cidadãos o direito a possuir 
propriedade privada sem interferência do Estado ou de terceiros. Esse direito não admite 
qualquer exceção.

(C) o artigo 5º não é considerado cláusula pétrea (Artigo 60, § 4º, inciso IV, CF), e pode ser 
alterado a qualquer momento pelo Legislador constituinte.

(D) o inciso I do artigo 5º é um resumo de como devem ser garantidos os direitos fundamentais 
dos indivíduos no Brasil; por meio desse inciso, os direitos fundamentais encontram meios 
de alcançar os seus objetivos, previstos no art. 3º.

(E) para a manutenção da igualdade entre todos os cidadãos, devemos contar apenas com o 
inciso I do artigo 5º, inexistindo outras leis protetivas.

As mudanças climáticas são fruto das ações antrópicas e, principalmente, das empresas. 
Muitas delas possuem processos de produção que não seguem boas práticas e prejudicam 
o meio ambiente. Derramamento de petróleo nos mares e oceanos, a emissão de gases 
poluentes e o descarte incorreto de resíduos são alguns exemplos de malefícios causados 
por empresas aos ecossistemas. Para evitar danos como esses é que existe uma legislação 
ambiental. Nesse sentido, pode-se afirmar que:

(A) a legislação ambiental consiste no conjunto de leis, decretos e resoluções que visam ao 
estabelecimento de regras para o funcionamento de empresas e também a conduta do 
cidadão em relação ao meio ambiente, além de fixar infrações e punições, nas hipóteses 
de descumprimento da lei. 

(B) Municípios e Estados não podem editar normas ambientais pois o Governo Federal tem 
competência exclusiva nesse assunto.

(C) Em se tratando de desenvolvimento sustentável, a legislação ambiental é desconsiderada 
pois ela não exige nenhum tipo de adequação de práticas empresariais.

(D) a legislação ambiental é um tema simples e de pouca relevância no contexto empresarial, 
na medida em que seu descumprimento não traz impactos à imagem empresarial.

(E) A proteção ambiental não é tratada pela Constituição Federal; o reconhecimento sobre o 
direito a um meio ambiente sadio consta da lei da Política Nacional do Meio Ambiente.  
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Workplace Automation Is Everywhere, and 
It’s Not Just About Robots

Adam Uzialko

Business News Daily Staff

Updated Feb 17, 2022

While replacing human labor with machine labor 
is a prime example of workplace automation, it’s 
far from the only example. Automation is present 
in modern businesses of all sizes – including subtle 
features in common software applications, and more 
obvious implementations like self-driving vehicles 
or autonomous robots.

What is workplace automation?

There’s a common misconception that automation 
involves towering robotics, but it can be as simple 
as a set of tools housed within common business 
software programs. At its core, automation is about 
implementing a system to complete repetitive and 
easily replicated tasks without the need for human 
labor.

“Automation takes a lot of forms,” said Fred 
Townes, chief product officer at READY Education. 
“For small businesses, the most important thing is 
[repetition]. When you find something you do more 
than once that adds value … you want to look into 
automation.”

Historically, automation required expensive 
servers and a team of experts to maintain them. For 
many small businesses, this was a cost-prohibitive 
measure that put automation out of reach. With the 
development of cloud-based platforms, however, 
automation tools are now accessible to even the 
smallest companies, Townes said.

(Disponível em: https://www.businessnewsdaily.com/9835-automation-

tech-workforce.html Acesso em: 14.04.2022. Adaptado)

Leia o Texto para responder às questões de 28 a 30.
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Questão 29

Questão 28

Questão 30

18      

De acordo com o texto, automação do trabalho refere-se 

(A) a um conjunto de robôs que assumem o controle de todas as áreas na cadeia produtiva.

(B) à substituição da força humana por máquinas em etapas de tarefas repetitivas.

(C) a um sistema de robotização que demanda servidores e especialistas de alto custo.

(D) a uma tecnologia ainda cara e limitada à replicação de tarefas em grandes corporações.

(E) a aplicativos de software sofisticados gerenciados por equipes de alta capacidade técnica.

Um exemplo de automação do trabalho citado no texto é

(A) softwares cuidadores de idosos. 

(B) agendamento de consultas.

(C) organização de relatórios.

(D) veículos autônomos.

(E) casas inteligentes.

Entende-se pelo último parágrafo que

(A) espera-se que a automação também chegue aos pequenos empreendimentos no médio 
prazo.

(B) ainda não se pode prever quando a robotização será acessível aos pequenos 
empreendedores.

(C) a história nos mostra que o investimento em automação não vale a pena para pequenos 
grupos.

(D) Fred Townes questiona o valor de se investir em automação nos pequenos empreendimentos.

(E) o desenvolvimento de plataformas em nuvem possibilita o acesso a ferramentas de 
automação.
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CADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULO

 Nome do(a)
 candidato(a): _______________________________________________________________ Nº de inscrição: ____________________

Exame: 03/07/2022 
(domingo), às 13h30Vestibulinho

2o SEM/2022

FOLHA DE RESPOSTAS
INTERMEDIÁRIAS

Prezado(a) candidato(a),Prezado(a) candidato(a),Prezado(a) candidato(a),

A B D E

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 Defi nitiva, utilizando caneta esferográfi ca de 
tinta preta ou azul.

PROVA (30 RESPOSTAS)

RESPOSTAS de 01 a 15 RESPOSTAS de 16 a 30

NÃO  AMASSE,NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE,NÃO  DOBRE,

NEM  RASURENEM  RASURE

ESTA  FOLHA.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

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

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
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