
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 Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do TrabalhoTécnico em Segurança do Trabalho
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 03

Questão 02

2      

A revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra entre 1760 e 1840, proporcionou significante 
alteração nos processos de produção. Surgiram as fábricas e o trabalho artesanal foi substituído 
pela produção mecanizada. Diante desse cenário, é correto afirmar que ocorreu:

(A) diminuição da carga horária de trabalho. 

(B) proibição do trabalho infantil. 

(C) graves acidentes de trabalho.

(D) equiparação do salário de homens e mulheres.

(E) melhoria das condições de trabalho.

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) têm 
o objetivo de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 
De acordo com a NR–4, para dimensionar o SESMT de uma empresa, devemos considerar:

(A) grau de risco da atividade principal e o número total de empregados do estabelecimento.

(B) número de membros da CIPA da empresa.

(C) grau de risco da atividade principal e número de funcionários do setor de produção.

(D) média anual do número de acidentes ocorridos no estabelecimento.

(E) grau de risco da atividade principal e número de trabalhadores acidentados.

Todo acidente de trabalho deverá ser obrigatoriamente informado à previdência Social, mesmo 
que não haja afastamento, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de óbito, 
a comunicação deverá ser imediata.  A comunicação do acidente de trabalho deverá ser feita por 
meio do documento:

(A) Certificado de Aprovação de Trabalho.

(B) Comunicação de Acidente de Trabalho.           

(C) Comprovante de Acidente de Trabalho.

(D) Campanha de Acidente de Trabalho.    

(E) Cadastro de Acidente de Trabalho.
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Questão 04

Questão 05

Questão 06

3      

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC), podemos afirmar que:

(A) cabines acústicas e botas de segurança são EPIs.

(B) ventiladores e aventais são EPCs.

(C) exaustores e luvas de raspa são EPCs.

(D) protetores auditivos e exaustores são EPCs.

(E) capacetes e óculos de proteção são EPIs.

De acordo com o estabelecido na Norma Regulamentadora NR–1, é correto afirmar que:

(A) não é obrigatória a elaboração de plano de ação, indicando as medidas de prevenção a 
serem introduzidas.

(B) para cada risco identificado, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, considerando 
apenas a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

(C) o levantamento preliminar de perigos deve ser realizado apenas para novas atividades.

(D) o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) não precisa estar integrado com planos, 
programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho

(E) o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de 
Riscos – PGR.

Estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto (ou serviço), desde 
a aquisição da matéria-prima ou de sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição 
final, segundo a norma ABNT NBR ISO 14001, refere-se a:

(A) processo

(B) informação documentada

(C) desempenho

(D) ciclo de vida

(E) conformidade
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Questão 08

Questão 07

4      

Nos últimos anos, as Normas Regulamentadoras – NRs foram revistas e atualizadas. Uma das 
alterações mais significativas da NR–1 foi:

Está correta a afirmação descrita em:

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II.

(E) I e III.

A Norma Regulamentadora NR 5 define diretrizes para a instalação e funcionamento da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA nas organizações e os órgãos públicos 
da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário 
e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT. O objetivo da CIPA é prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 
Nesse contexto, é correto afirmar que é atribuição dos membros da CIPA:

(A) aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao 
ambiente de trabalho.

(B) responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto 
nas Normas regulamentadoras – NRs.

(C) registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, por meio do mapa de risco ou outra 
técnica ou ferramenta apropriada a sua escolha.

(D) elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional – PCMSO.

(E) determinar a quantidade e os tipos de extintores de incêndio para os ambientes laborais.

I substituição do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
pelo Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

II
com relação aos treinamentos, tratamento diferenciado ao 
Microempreendedor Individual – MEI, à Microempresa – ME e à 
Empresa de Pequeno Porte – EPP.

III levantamento preliminar de perigos realizado após o início do 
funcionamento do estabelecimento ou novas instalações.
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Questão 09

Questão 10

Questão 11

5      

A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma 
organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida 
para iniciativas de desenvolvimento sustentável. A norma que determina os requisitos para a 
implantação de um sistema de gestão da qualidade é:

Para elaboração do Mapa de Riscos são utilizadas diferentes cores, de acordo com a classificação 
dos riscos ocupacionais. Para sinalizar os riscos físicos e biológicos, utilizam-se as cores:

Fratura é a quebra total ou parcial de qualquer osso do corpo humano. Para os primeiros 
socorros em vítima de fratura, deve-se:

(A) colocar o osso no lugar.

(B) evitar movimentos bruscos no local da fratura.

(C) liberar as vias aéreas.

(D) verificar o pulso carotídeo.

(E) utilizar garrote.

(A) ABNT NBR  ISO 9001

(B) ABNT NBR  ISO 27001

(C) ABNT NBR  ISO 26001

(D) ABNT NBR  ISO 14001

(E) ABNT NBR  ISO 45001

(A) amarelo azul

(B) verde marrom

(C) azul verde

(D) vermelho amarelo

(E) verde amarelo
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Questão 13

Questão 14

Questão 12

6      

De acordo com a Norma Regulamentadora NR–24, podemos afirmar que: 

(A) as instalações sanitárias devem ser ventiladas para o exterior ou com sistema de exaustão 
forçada.

(B) os compartimentos destinados aos chuveiros não precisam possuir portas que impeçam o 
devassamento.

(C) o uso de toalha coletiva nos lavatórios é facultativo.

(D) a empresa não é obrigada a oferecer, nas proximidades do local para refeições, meios para 
aquecimento das refeições.

(E) não é exigido conforto acústico nos quartos dos dormitórios.

Para exercer a sua função, o Técnico em Segurança do Trabalho deverá registrar-se no:

(A) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

(B) Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

(C) Ministério do Trabalho e Previdência, por meio do SIRPWEB.

(D) Conselho Regional de Medicina.

(E) Conselho Regional Trabalhista.

Uma indústria química possui 300 funcionários. Cada funcionário cumpre uma jornada mensal 
de 200 horas. Em certo mês, ocorreram seis acidentes típicos, resultando em 15 dias perdidos. 
As Taxas de Frequência e de Gravidade são, respectivamente:

frequência gravidade

(A) 250 100

(B) 25 10

(C) 100 250

(D) 10 25

(E) 250 10
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Questão 15

Questão 16

7      

A norma ISO 45001 apresenta os requisitos para um Sistema de Gestão Saúde e Segurança 
Ocupacional e baseia-se no modelo do ciclo PDCA (Planejar–Fazer–Checar–Agir). 
Considerando essa afirmação, assinale a alternativa referente à úl tima etapa do ciclo PDCA (Agir):

(A) estabelecer um plano de ação de acordo com os objetivos de Saúde e Segurança Ocupacional .

(B) analisar processos. 

(C) analisar os indicadores coletados de Saúde e Segurança Ocupacional.

(D) tomar medidas para melhoria contínua do desempenho de Saúde e Segurança Ocupacional.

(E) determinar os riscos dos processos.

Com relação ao controle dos riscos nos ambientes de trabalho, assinale a alternativa que 
apresenta a hierarquia correta:

(A)      Equipamentos de Proteção Individual 
     Eliminação 
     Substituição 
     Controles de engenharia 
     Controles administrativos

(B)      Eliminação 
     Substituição 
     Controles de engenharia 
     Controles administrativos 
     Equipamentos de Proteção Individual

(C)      Equipamentos de Proteção Individual 
     Controles de engenharia 
     Eliminação 
     Substituição 
     Controles administrativos 

(D)      Controles de engenharia 
     Controles administrativos 
     Equipamentos de Proteção Individual  
     Substituição 
     Eliminação

(E)      Controles de engenharia 
     Controles administrativos 
     Equipamentos de Proteção Individual 
     Eliminação 
     Substituição
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Questão 18

Questão 19

Questão 17

8      

De acordo com a Norma Regulamentadora NR–3 – Embargo e Interdição, considere as afirmativas 
a seguir: 

Com relação ao eSocial, podemos afirmar que:

(A) o evento S–2220 refere-se ao monitoramento da saúde do trabalhador.

(B) o evento S–2210 refere-se às condições ambientais do trabalho – agentes nocivos.

(C) O eSocial é um projeto do governo do estado de São Paulo, que tem por objetivo desenvolver 
um sistema de coleta de informações trabalhistas.

(D) No evento S–2250 é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o seu 
contrato de trabalho, com as informações relativas aos ASO e seus exames complementares.

(E) O eSocial foi completamente implantado em todas as empresas a partir de janeiro de 2018.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas a afirmativa I está correta.

(B) Apenas a afirmativa II está correta.

(C) As afirmativas I e II estão corretas.

(D) As afirmativas I e III estão corretas.

(E) As afirmativas II e III estão corretas.

I O embargo implica a paralisação parcial ou total da obra.

II Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, 
os trabalhadores receberão o equivalente a um salário-mínimo da região.

III
A classifi cação de consequência como leve tem como princípio geral a possibilidade 
de prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão que implique 
em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias.

A Agenda 2030  reúne 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assinale a 
alternativa referente a um dos objetivos:

(A) ações contra o desmatamento na Amazônia

(B) recuperação do rio Tietê

(C) fauna e flora do Pantanal

(D) causas do efeito estufa

(E) vida terrestre
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Questão 20

Questão 21

Questão 22

9      

Os temas embargo e interdição, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Equipamento 
de Proteção Individual, Serviços Especializados em Engenharia de segurança e em Medicina do 
Trabalho, são abordados nas seguintes Normas Regulamentadoras:

São sinais de parada cardiorrespiratória:

(A) respiração rápida

(B) contrações musculares violentas

(C) ausência de movimentos respiratórios

(D) pulso acelerado

(E) pele avermelhada

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.

(A) NR 5 NR 4 NR 8 NR 11

(B) NR 11 NR 4 NR 6 NR 8

(C) NR 3 NR 5 NR 6 NR 4

(D) NR 11 NR 8 NR 5 NR 4

(E) NR 4 NR6 NR 5 NR 3
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Questão 23

Questão 24

10      

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. 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.

Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e 
representam imperativos de sua conduta. Nesse contexto, é incorreto afirmar:

(A) a ética profissional é utilizada como sinônimo de deontologia. O termo deontologia também 
deriva de duas palavras gregas deon, que significa “dever, “obrigação” e lógos, que significa 
“razão”, “lógica”, “ciência”.

(B) a ética pode ser entendida como a orientação do caráter, enquanto a deontologia é a 
ciência do dever.

(C) ética e a deontologia cumprem a função de orientar as condutas que devem ser realizadas 
pela empresa.

(D) ser ético é agir orientado por princípios em vista do bem, independentemente de prejudicar 
o próximo; basta cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive.

(E) a ética profissional possui uma grande importância por orientar ao bom cumprimento de 
todas as atividades de uma profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade 
e por grupos de trabalho.
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Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/9737691/. Acesso em: 03/04/2022. Original colorido.

Leia com atenção o conteúdo da placa abaixo para responder à questão 25. 

Questão 25

A mensagem contida na placa inicia-se com a seguinte expressão: “Sr. Pichador”. Sobre essa 
particularidade, podemos afirmar que:

(A) quem escreveu a placa utilizou-se do vocativo, um recurso linguístico cuja função é atrair a 
atenção do interlocutor.  

(B) quem escreveu a placa, ao usar o vocativo, se dirigiu apenas a um pichador específico. 

(C) quem escreveu a placa pode ser considerado o receptor da mensagem, já o “Sr. Pichador” 
seria o emissor.

(D) quem escreveu a placa considera o pichador uma pessoa de idade, pois se dirigiu a ele 
como “senhor”. 

(E) quem escreveu a placa mostra-se muito cansado da recorrência das pichações, por isso 
resolveu redigi-la. 
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Questão 26

As palavras que completam correta e respectivamente a passagem acima são: 

Leia o trecho a seguir para responder à questão 26.

“No último carnaval, no mesmo dia, meu colega 
bateu a moto na zona sul e o seu irmão mais 
novo foi atropelado na zona norte. Por quê? 
Porque ele não foi nem um pouco prudente.”

A palavra “ele”, destacada no trecho acima, 
foi responsável por produzir um problema de 
sentido na frase, pois não fica claro se o redator 
está se referindo a “meu colega” ou “seu irmão 
mais novo”. Trata-se de uma ocorrência de 
________________, uma palavra utilizada para 
designar os equívocos de sentido advindos de 
construções ________________ de frases ou 
do uso de termos impróprios. 

I

II

I. II.

(A) ironia defeituosas

(B) ironia problemáticas

(C) ambiguidade defeituosas

(D) ambiguidade corriqueiras

(E) polissemia corriqueiras
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“Mick Jagger se apresentará no Brasil no próximo sábado. 
O vocalista do The Rolling Stones está bastante 
entusiasmado com o show.” 
(Jornal do Bairro, 03/04/2022) 

Leia a seguinte manchete publicada em um jornal de um bairro da cidade
 de São Paulo para responder à questão 27.

Questão 27

Sobre a passagem acima, escolha a alternativa correta: 

(A) O uso da passagem “O vocalista do The Rolling Stones”, na segunda oração, foi indevido, 
pois todos sabem quem é Mick Jagger. 

(B) Se considerarmos o contexto em que a passagem foi escrita, a expressão “no próximo 
sábado” está mal utilizada, pois não se sabe exatamente quando ocorrerá o show 
anunciado.  

(C) Trata-se de uma passagem com predominância da função emotiva da linguagem, pois 
o foco está integralmente em Mick Jagger, o emissor da mensagem. 

(D) O nome próprio Mick Jagger foi referenciado na segunda oração como “O vocalista do 
The Rolling Stones” como uma forma de evitar a repetição do nome próprio e também 
informar ao leitor quem é Mick Jagger. 

(E) A função da linguagem predominante na passagem é a fática, pois a intenção do jornal 
é chamar a atenção para o receptor da mensagem, ou seja, os leitores do bairro.  

Questão 28

Nos documentos, além do conhecimento do autor também é importante as informações externas 
utilizadas, tais como: artigos, publicações, estudos de caso etc. Torna-se importante que as fontes 
confiáveis sejam apresentadas de forma padronizada, o que conhecemos como referências, que 
justificam a origem do texto e as relações de ética. Dessa forma, no Microsoft Word (Office 365), 
os passos para inserir uma referência são determinados pela sequência.

(A) Inserir     Comentário

(B) Referências      Adicionar Texto      Nível 1

(C) Correspondências      Inserir Campo de Mesclagem

(D) Revisão      Controle      Painel de Revisão

(E) Referências      Inserir Citação      Adicionar Nova Fonte 
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Questão 29

Questão 30

No Microsoft Excel (Office 365), temos várias funções e uma delas é a função SE() que permite que se 
façam comparações lógicas entre valores, dessa forma, uma instrução SE() pode ter dois resultados. 
O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira, o segundo se a comparação for falsa. 
No cenário em que uma instituição de ensino público superior o critério de aprovação é dado 
pela tabela. 

Qual a estrutura da formula SE() se enquadra para fornecer os resultados corretamente para 
“Reprovado”, “Exame” e “Aprovado”, considerando que a nota final do aluno está na célula B2?

O armazenamento em nuvem consiste em armazenar um ou vários arquivos em uma unidade física, 
outro HD (Hard Disk), fora da máquina em uso por meio da internet. Esse tipo de armazenamento 
pode ser representado pelos sistemas de armazenamentos:

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) somente as alternativas I e II estão corretas.

Nota de 0,00 até 2,5 Reprovado

Nota maior que 2,5 e menor que 5,0 Exame

Nota igual e superior a 5,0 Aprovado

(A) SE(B2 =2,5;”Reprovado”, SE(B2 5;”Exame”,”Aprovado”))

(B) SE(B2 =2,5,”Reprovado”; SE(B2 =5,”Exame”;”Aprovado”))

(C) SE(B2 =2,5;”Reprovado”; SE(B2 5;”Exame”;”Aprovado”))

(D) SE(B2 =2,5;”Reprovado”; SE(B2 5;”Exame”; SE(B2 5;”Aprovado”)))

(E) SE(B2 =2,5;”Reprovado”, SE(B2 5;”Exame”, SE(B2 5;”Aprovado”)))

I. FTP (File Transfer Protocol) SSDs (Solid State Drives) iCloud (Apple)

II. Google Drive (Google) SSDs (Solid State Drives)  iCloud (Apple)

III. Google Drive (Google) iCloud (Apple) One Drive (Microsoft)
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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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