
VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/14
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 08/06/14 (domingo), às 13h30min

CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Segurança do Trabalho

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

BOA PROVA!

Gabarito ofi cial

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 09/06/14, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Prezado(a) candidato(a):
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local, 

levar consigo este caderno de questões.
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Defi nitiva. Verifi que se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente. 

Caso contrário, notifi que o Fiscal, imediatamente.
5. Após certifi car-se de que a Folha de Respostas Defi nitiva é sua, assine-a com caneta esferográfi ca 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 Defi nitiva, 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 Defi nitiva, utilizando caneta esferográfi ca 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 

Defi nitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Defi nitiva, com caneta esferográfi ca 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 Defi nitiva, na sua carteira. Ao término da prova, 
você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Defi nitiva, 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, máscara, óculos escuros, corretivo líquido/fi ta 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 
desclassifi cação do candidato.

17. Será eliminado do Exame o candidato que
• não comparecer ao Exame na data determinada;
• chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30;
• realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do 

artigo 14, da portaria CEETEPS nº 654/14;
• não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14, da 

portaria CEETEPS nº  654/14;
• retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Defi nitiva;
• 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 defi nitivo 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 Defi nitiva;
• utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
• não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;
• realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos durante 

o período das provas;
• realizar a prova fora do local determinado pela Etec / Extensão de Etec;
• zerar na prova teste.

A B D E

Resultado

•  Divulgação da lista de classifi cação geral a 
partir do dia 04/07/14.



SRTE/GO divulga balanço de ações em 2013
Goiás, 29/01/2014 – A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Goiás (SRTE/GO) divulgou 
nesta quarta-feira (29) o balanço das operações de combate ás irregularidades trabalhistas e de segurança e 
saúde do trabalhador, realizadas em 2013. 

Os auditores fiscais da SRTE/GO inspecionaram 8.847 empresas, dessas 3.857 foram autuadas em todo o 
estado, havendo um aumento se comparado ás 2.689 empresas autuadas em 2012.  

A indústria foi o setor econômico que mais sofreu autuações, num montante de 3.912, seguida pela Construção 
Civil com 2.894 e Comércio 2.504. As exigências que não foram cumpridas no quesito de segurança e saúde 
do trabalhador e a própria natureza das atividades dos empreendimentos desses setores exigiram uma 
atenção especial da SRTE/GO no ano de 2013. 

Um dos itens mais autuados é a falta do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que visam à preservação da saúde e integridade dos 
trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequente, controle da ocorrência 
de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente laboral, evitando-se, assim, os acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais 

Segundo o superintendente do Trabalho e Emprego no Goiás, Arquivaldo Bites, é importante que se 
concentrem esforços, principalmente nesses setores com maiores irregularidades, buscando diagnosticar os 
principais problemas enfrentados no cumprimento das normas legais. “A principal preocupação da SRTE/GO 
para 2014 é preservar a integridade física e mental do trabalhador”, afirmou. 
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/imprensa/srte-go-divulga-balanco-de-fiscalizacao-em-2013.htm - Adaptado. Acesso em: 09/02/2014 ás 20h15min.

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de números 01, 02 e 03.

Os programas mencionados no 4º. parágrafo do texto referem-se, respectivamente, às Normas Regulamentadoras:

(A) 8 e 9.

(B) 9 e 7.

(C) 32 e 4.

(D) 4 e 5.

(E) 5 e 7.

Assinale a alternativa incorreta quanto às atribuições da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, de 
acordo com a Norma Regulamentadora 1.  

(A) Adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina 
do trabalho.  

(B) Impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho.

(C) Embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, 
máquinas e equipamentos. 

(D) Notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de insalubridade.

(E) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, 
cartazes ou meios eletrônicos.
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Mapa de Risco Simplificado de uma Instalação Industrial

 
                            

Os círculos existentes no mapa de riscos representam:

(A) Os riscos existentes no local de trabalho.

(B) O número de funcionários no local de trabalho.

(C) A quantidade de medidas de proteção no local de trabalho.

(D) As atividades desenvolvidas pela empresa.

(E) O número de máquinas no local de trabalho.

De acordo com o texto, em 2013, foram autuadas 3.857 empresas no estado de Goiás. Um aumento percentual de ____ 
se comparado às 2.689 autuações realizadas em 2012.  Sendo assim, assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna apresentada.

(A) 23%

(B) 47%

(C) 43%

(D) 52%

(E) 60%

Analise o Mapa de Riscos apresentado para responder às questões de números 04, 05 e 06. 

 Disponível em http://www.areaseg.com/sinais/mapaderisco.html. Acesso em 20/02/2014 às 20h25min. Adaptado. Original colorido.   
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Cada círculo  no mapa de riscos pode ser representado por cores e tamanhos diferentes. Essas características indicam, 
respectivamente:

(A) Gradação do risco e tipo de risco.

(B) Setor e número de funcionários.

(C) Equipamentos de proteção e gradação do risco.

(D) Tipo de risco e equipamentos de proteção.

(E) Tipo de risco e gradação do risco.

Conforme disposto na Norma Regulamentadora No. 5, a  elaboração do mapa de riscos é uma atribuição do(a):

(A) SESMT.

(B) CIPA.

(C) Responsável pelo Setor ou Departamento.

(D) Engenheiro de Segurança do Trabalho.

(E) Técnico em Segurança do Trabalho. 

Leia o texto a seguir para responder à questão de número 07.   

Técnico alertou sobre risco antes de acidente, diz sindicato. Odebrecht 
e Corinthians dizem que não houve qualquer tipo de aviso.

Na manhã em que peritos iniciaram as análises das causas do acidente 
que matou dois operários no Itaquerão, em São Paulo, na quarta-feira 
(27 de Novembro de 2013), um sindicato de trabalhadores do setor 
denunciou uma falha humana no episódio. De acordo com Antonio de 
Sousa Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), os engenheiros do 
canteiro de obras instalado na Zona Leste foram avisados sobre os 
riscos da operação que culminou no desabamento de um guindaste 
sobre parte do estádio. Os envolvidos na perícia, que contou com a 
presença de representantes da Defesa Civil e Ministério do Trabalho, não 
fizeram nenhum comentário sobre as possíveis causas - eles só devem 
falar publicamente sobre o acidente no Itaquerão depois da conclusão 
dos trabalhos. À tarde, a Odebrecht e o Corinthians divulgaram nota 
dizendo que “não houve nenhum alerta” e negaram a ocorrência dos 
eventos relatados por Ramalho. Na mesma nota, dizem que o Sintracon-
SP “não representa os trabalhadores que realizavam as operações de 
movimentação de guindaste e colocação de estrutura metálica na 
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obra”. “Esses trabalhadores são representados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada, Infraestrutura e Afins 
do estado de São Paulo (Sintrapav SP)”, dizem Odebrecht e Corinthians. 

Conforme a versão apresentada pelo Sintracon-SP, um técnico de 
segurança alertou, por volta das 8 horas de quarta, sobre um risco de 
acidente nos trabalhos na cobertura, onde ocorreu o desabamento no 
início da tarde, pouco antes das 13 horas. “O técnico havia detectado o 
risco na base de sustentação e comunicou o engenheiro de segurança. 
O engenheiro de segurança comunicou o engenheiro de produção, que 
falou: ‘Isso não é questão de segurança do trabalho, é de engenharia 
civil, faço obra há 30 anos, sei que segura’. Mas não segurou”, afirmou 
Ramalho. O representante do sindicato diz ter ouvido essa versão do 
próprio técnico. Ramalho ameaçou convocar uma greve caso o técnico 
seja demitido. Ele não detalhou qual teria sido o problema de segurança 
detectado por ele. “Pode ter sido alguma rachadura ou trinca, porque a 
gente sabe que é uma área de aterro.”

O guindaste envolvido no acidente era considerado o maior da América 
Latina, com capacidade para 1.500 toneladas. O equipamento já havia 
erguido 37 treliças semelhantes da cobertura. O acidente ocorreu na 
instalação da última peça. O Sintracon diz aguardar as conclusões da 
investigação e pede que a polícia e o Ministério Público acompanhem 
a apuração das responsabilidades. Também nesta quinta, outros 
sindicatos também cobraram respostas em relação ao acidente - 
entidades internacionais de operários pediram uma reunião com a 
cúpula da Fifa para pedir padrões de segurança mais rigorosos nas 
obras ligadas às Copas do Mundo. “A Fifa não pode lavar as mãos”, 
disse Alexandre Marietto, do sindicato suíço Solidar, em Zurique. A 
Fifa lamentou a morte dos operários e disse que a segurança deve ser 
prioridade nas obras, mas não cogitou fazer uma investigação própria e 
descartou assumir qualquer tipo de responsabilidade, já que a obra não 
tem nenhum envolvimento direto da entidade.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/sindicato-diz-que-tecnico-alertou-sobre-risco-antes-de-acidente-fatal. 
Acesso em: 09/02/2014 às 20h58min. Adaptado.

Considerando a data do acidente descrita no primeiro parágrafo do texto e a morte dos operários, as orientações da 
Previdência Social quanto à Comunicação do Acidente do Trabalho – CAT -  é de que essa deva ser feita pela empresa: 

(A) Imediatamente.

(B) Até 28 de Novembro de 2013.

(C) Até dia 27 de Dezembro de 2013.

(D) Impreterivelmente em 29 de Novembro 2013.

(E) Preferencial em 30 de Novembro de 2013.
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A empresa que não informar o acidente de trabalho à Previdência Social dentro do prazo legal estará sujeita à: 

(A) Aplicação de multa.

(B) Bloqueio de patrimônio.

(C) Suspensão do CNPJ.

(D) Pagamento de cestas básicas.

(E) Prisão dos proprietários.

Na omissão por parte da empresa na comunicação do acidente de trabalho – CAT, o próprio trabalhador, o 
dependente, a entidade sindical, o médico ou a autoridade (magistrados, membros do Ministério Público ou dos 
serviços jurídicos da União, dos estados e do Distrito Federal e comandantes de unidades do Exército, da Marinha, 
da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar), poderá efetivar o registro desse instrumento junto à 
Previdência Social em quanto tempo? 

(A) 15 dias.

(B) 30 dias.

(C) 1 ano.

(D) 5 anos.

(E) A qualquer tempo.

De acordo com uma das versões do acidente apresentada no texto, o Técnico e o Engenheiro de Segurança 
do Trabalho da obra teriam alertado sobre o risco de acidente. Na composição dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT (NR 4) existem ainda outros três profissionais não 
mencionados no texto. Assinale a alternativa que indica quais os demais profissionais que compõem o SESMT 
junto com o Engenheiro e o Técnico em Segurança do Trabalho.

(A) Farmacêutico , Fisioterapeuta e  Enfermeiro .

(B) Psicólogo , Enfermeiro e Médico .

(C) Técnico em Edificações , Médico e Enfermeiro .

(D) Médico , Enfermeiro e  Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem .

(E) Engenheiro de Produção , Enfermeiro e Médico .

Em qual dos órgãos mencionados no texto, o exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho depende 
de prévio registro, conforme a Norma Regulamentadora nº 27 – Portaria nº 262 de 29 de Maio de 2008?

(A) Defesa Civil.

(B) Sintracon.

(C) Ministério do Trabalho.

(D) Sintrapav.

(E) Fifa.
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A quantidade e a definição de quais profissionais devem compor o SESMT dependem 
da análise prévia de algumas informações, tais como, o número de funcionários do 
estabelecimento e o grau de risco da empresa. 

Leia o texto e verifi que o quadro a seguir para responder à questão de número 12.  

Uma empresa do segmento de Obras de acabamento (grau de risco 3) que possui funcionários em duas obras, uma em 
São Paulo e outra em Fortaleza, pediu que você fizesse o dimensionamento do SESMT para esses dois estabelecimentos. 
De acordo com o quadro apresentado anteriormente e sabendo que na Sede em São Paulo há 34 funcionários e que 
na filial de Fortaleza há 235, assinale a alternativa que corresponde ao número correto de profissionais do SESMT nas 
unidades de São Paulo e Fortaleza, respectivamente. 

(A) Zero e Dois.

(B) Dois e Quatro.

(C) Um e Cinco.

(D) Zero e Um.

(E) Dois e Zero.

Disponível em: http://images.slideplayer.com.br/3/1223163/slides/slide_31.jpg. Acesso em: 09/02/2014. Original colorido.
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Disponível em: http://necs.preservaambiental.com/ciclo-pdca-abordagem-de-processo-e-escopo-do-sistema-de-gestao-ambiental  
Acesso em: 10.02.2014 as 10h03. Original colorido.

Observe a fi gura para responder à questão de número 13.  

A figura apresentada anteriormente representa um (a): 

(A) Modelo de gestão de riscos.

(B) Gráfico de riscos.

(C) Análise quantitativa de riscos.

(D) Mapa de riscos.

(E) Anamnese clínica.

Sobre as responsabilidades do Empregado e do Empregador quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
assinale a alternativa incorreta:

(A) Deve-se fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança 
e saúde no trabalho.

(B) Deve-se orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. 

(C) Deve-se utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina.

(D) Deve-se requerer um novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado.

(E) Deve-se comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
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Ao fazer cotação para a aquisição de EPIs, uma pequena empresa percebeu que o valor pago anteriormente pela compra 
de protetores auditivos de uma marca importada sofreu dois reajustes seguidos de 10% devido a elevação do Dólar e 
à alta procura no mercado. Com isso, a empresa passou a pagar R$ 84,00 a mais do que pagava antes dos aumentos. 
Pode-se afirmar, então, que o valor pago pela empresa, antes dos aumentos, era de: 

(A) R$ 425,00.

(B) R$ 420,00.

(C) R$ 410,00.

(D) R$ 400,00.

(E) R$ 380,00.

Observe a fi gura a seguir para responder à questão de número 16.  

Analisando a charge apresentada, é possível concluir que: 

(A) As condições ambientais do trabalho não interferem na qualidade de vida dos trabalhadores.

(B) Não há impactos sociais decorrentes das condições ambientais do trabalho.

(C) O Ambiente de trabalho contribui somente para a qualidade de vida dos trabalhadores. 

(D) Apenas os trabalhadores de escritórios são suscetíveis ao estresse e à fadiga. 

(E) As condições ambientais do trabalho também podem gerar impactos sociais. 

Fonte: Quino, 2003, p.300, Tira 5.  Original colorido.
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Assinale a alternativa que não representa um Equipamento de Proteção Individual de proteção da cabeça, conforme 
lista de equipamentos da NR 6 – Anexo I. 

A) Protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta. 

B) Capacete para proteção contra choques elétricos.

C) Balaclava.

D) Capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos.

E) Capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra respingos de produtos químicos. 

Observe a tabela a seguir para responder às questões de números 18 e 19.  

Disponível em: http://www.aedb.br/seget/artigos08/3_Acidentes%20na%20area%20rural%20-%20SEGET%20F.pdf Acesso em: 21/02/2014 às 18h22min.

Questão 18

A partir da observação da tabela 1., conclui-se que:

A) Em 2002, houve o menor índice de acidentes por faixa etária de todos os anos.

B) Em 2006, houve o menor índice de acidentes entre idosos.

C) De 2004 para 2005, houve um aumento de 25% no número de acidentes.

D) Em 2007, os idosos foram os trabalhadores que mais sofreram acidentes.

E) 2003 foi o ano com o maior índice de acidentes entre os jovens.
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Os riscos ambientais do trabalho apresentados nas imagens são: 

A) Químico e Físico.

B) De acidente e Biológico.

C) Biológico e Ergonômico.

D) Físico e De acidente.

E) Químico e Ergonômico.

A vestimenta utilizada pelo personagem Homer Simpson trata-se de um: 

A) Equipamento de Proteção Individual.

B) Equipamento de Proteção Autônomo.

C) Equipamento de Proteção Coletiva.

D) Equipamento de Proteção Ambiental.

E) Equipamento Protetivo.

A placa que aparece nas cenas indica:

A) O número de acidentes ocorridos no dia.

B) O número de funcionários atingidos por acidentes.

C) A quantidade de dias sem acidentes. 

D) A quantidade de acidentes na semana.

E) O número de dias perdidos com acidentes.

Analise a sequência de imagens a seguir para responder às questões de números 19, 20 e 21.  

Disponível em: http://fatosdesconhecidos.com.br/post/20-curiosidades-sobre-os-simpsons/1453 Acesso em: 22/02/2014 às 21h09min. Original colorido.Disponível em: http://fatosdesconhecidos.com.br/post/20-curiosidades-sobre-os-simpsons/1453 Acesso em: 22/02/2014 às 21h09min. Original colorido.

Questão 19

Questão 21

Questão 20
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“Multinada”
O fato é que vivemos em um momento de multi: 

multiconectividade, multitarefas, multi-informações. Mas 
nem por isso somos mais produtivos ou mais eficientes. 

Pesquisas sobre o mito da multitarefa afirmam que o 
nosso cérebro não se adapta tão rapidamente às mudanças 
sociotecnológicas quanto gostaríamos. 

As pessoas, em geral, gostam de acreditar que são capazes 
de fazer várias atividades simultaneamente. Isso faz com que 
elas pareçam mais produtivas do que são de fato. 

Entretanto, por mais que se deseje, quando se faz muita 
coisa ao mesmo tempo, não se consegue obter a mesma 
produtividade, principalmente quando se pensa em uma 
atividade bem-feita. 

Imagine uma pessoa que alegue conseguir, ao mesmo 
tempo, traduzir a letra de uma música, analisar um relatório 
ou conversar com um cliente. Fazer essas três coisas, ou até 
mesmo duas, não é possível. É certo que alguma dessas 
tarefas será feita de modo errado. 

Assim, para ser realmente produtivo e eficaz, exercite 
fazer uma tarefa bem-feita de cada vez e evite distrações 
e interrupções. Desative temporariamente as mensagens       
on-line e desligue o celular. 

Acredite: a humanidade consegue viver sem você por 
algumas horas. Sua produtividade certamente aumentará e 
sobrará mais tempo para outros assuntos.                                  
(Adriana Gomes, Folha de S. Paulo, 02.02.2014. Adaptado) 

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

(A)  o mundo atual baseado nas multitarefas favorece os profissionais, pois eles atuam com mais eficiência e 
produtividade.

(B)  as distrações e as interrupções constantes durante o trabalho não comprometem a realização de uma tarefa que se 
pretende bem-feita.

(C)  a biologia comprova que nosso cérebro está preparado para incorporar todas as mudanças sociotecnológicas com 
as quais nos deparamos.

(D)  os indivíduos que se propõem a fazer várias atividades, simultaneamente, não conseguem realizar todas elas com 
a mesma qualidade.

(E)  mensagens e chamadas pelo celular, especialmente as pessoais, devem ser respondidas imediatamente para que 
o profissional tenha mais tempo para se concentrar no trabalho.

Questão 22

Leia o texto para responder às questões de números 22 e 23.
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Considere a frase do quinto parágrafo.

Imagine uma pessoa que alegue conseguir, ao mesmo tempo, traduzir a letra 
de uma música, analisar um relatório ou conversar com um cliente.

As expressões em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem alteração do sentido do texto, por

(A)  afirme – redigir – tratar.

(B)  pretenda – preparar – discutir.

(C)  declare – examinar – falar.

(D)  argumente – organizar – polemizar.

(E)  invente – avaliar – socializar.

Observe a tirinha.

                                                                                                                                                                  

(http://chebolas.blogspot.com.br/2013/05/charge-foto-e-frase-do-dia_4.html  Acesso em: 04.02.2014. Original colorido)

Analise as alternativas elaboradas a partir da tirinha e assinale a que está gramaticalmente correta quanto à 
concordância verbal.  

(A)  O conceito de multitarefas podem ser representado pela personagem do homem-polvo virtual.

(B)  Percebe-se que o artista, para criarem sua personagem, pensou nos tentáculos que os polvos possuem.

(C)  Na tirinha, linguagem verbal e não verbal associa-se para retratar o mundo multi-informações.

(D)  Os homens-polvo, ao executarem as tarefas, provavelmente as realize imperfeitamente.

(E)  A tirinha assim como o texto jornalístico fazem referências à multiconectividade.

                                                                                                                                                                  

Questão 24

Questão 23
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No que se refere à ética profissional, assinale a alternativa correta:

(A)  nos códigos de ética, não se verificam quaisquer variações, pois a honestidade, responsabilidade e competência 
são princípios universais.

(B)  não há que se falar em código de ética profissional, uma vez que a ética profissional apenas pressupõe o 
cumprimento das atividades determinadas pelo grupo de trabalho.

(C)  a ética profissional resume-se à atuação dentro dos padrões, sem prejudicar o próximo.

(D)  a palavra ética, de origem latina, significa propriedade do caráter; assim, ética profissional refere-se ao caráter 
dos membros de uma determinada profissão.

(E)  ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam 
imperativos de sua conduta.

Sobre Códigos de Ética Profissional, podemos afirmar que:

(A)  os códigos de ética profissional são aplicáveis apenas aos profissionais em efetivo exercício.

(B)  o código de ética profissional é um conceito moderno, oriundo da década de 1980, quando surgem os 
primeiros estudos acerca da ética empresarial.

(C)  os códigos de ética profissional agrupam as normas éticas que devem ser seguidas pelos profissionais no 
exercício de suas atividades, sendo elaboradas pelos Conselhos que representam e fiscalizam o exercício da 
profissão.

(D)  os Conselhos que representam determinada profissão possuem apenas função fiscalizadora, por meio de suas 
Comissões de Ética.

(E)  os códigos de ética profissional trazem conceitos relacionados à atitude dos profissionais e como esses 
interagem nas suas relações sociais.

Em 2000, um grupo de laureados com o Prêmio Nobel da Paz, dentre os quais Dalai Lama e Nelson Mandela, 
elaborou o Manifesto 2000: Por uma Cultura de Paz e Não Violência, para ser assinado por quem reconhecesse 
sua parte de responsabilidade quanto ao futuro da humanidade. Nesse contexto, podemos afirmar que a 
cidadania organizacional abarca:

(A)  o consumo responsável e contribuição para o desenvolvimento da comunidade na qual o indivíduo           
encontra-se inserido.

(B)  a prática de violência ativa.

(C)  a desconsideração do respeito à vida e à dignidade da pessoa humana.

(D)  o desperdício de recursos materiais.

(E)  o desrespeito à liberdade de expressão e diversidade cultural.             

Questão 27

Questão 25

Questão 26
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O artigo a seguir deve ser usado para responder às questões de números 28 a 30.

Testing the Five-Second Rule1

Researchers in Britain show that picking up dropped food in less than five seconds carries less risk.

MARCH 17, 2014
By Kelli Plasket

You may have seen a friend drop2 food the on the floor, pick it up, and eat it, while declaring, “Five-second rule!”   
The old adage3 says that food dropped on the floor for five seconds or less is still likely to be clean. But is that true?

Students at Britain’s Ashton University, led by microbiology professor Anthony Hilton, tested the rule and found 
it to have some scientific basis. The study’s results show that food dropped for five seconds is less likely to contain 
bacteria than if it sits there, according to Hilton. Some of the results were published in a news release on Ashton 
University’s website.

The students also found that the type of flooring4 where the dropped food lands has an effect. Bacteria are least 
likely to transfer from carpeted surfaces. It’s most likely to transfer from laminate or tiled surfaces when moist foods 
make contact with them for more than five seconds.

(http://timeforkids.com/news/testing-five-second-rule/152426 Acesso em: 07.03.2014. Adaptado)

O termo it, presente no segundo parágrafo do artigo 
em “found it to have some scientific basis”, pode ser 
substituído, de maneira a manter o sentido original do 
texto, por

(A)  food.

(B)  the rule.

(C)  bacteria.

(D)  Anthony Hilton.

(E)  Ashton University.

A regra dos cinco segundos

(A)  não tem nenhuma comprovação científica.

(B)  pode ser observada apenas em países de clima frio, 
como na Inglaterra. 

(C)  tem alguma base científica, comprovada pelos 
alunos da Ashton University.

(D)  beneficia diretamente a produção mundial de 
alimentos, segundo os alunos da Ashton University.

(E)  é um importante recurso para entender o mecanismo 
de proliferação de bactérias em países tropicais.

Glossary:
1rule: regra, regulamento.
2drop: deixar cair.
3adage: uma afirmação que expressa uma verdade geral sobre as pessoas ou o mundo.
4flooring: material usado no piso ou na pavimentação de um local.

De acordo com o artigo, alimentos

(A)  ingeridos sem lavar as mãos ou sem o devido tempo de preparo sempre causam danos à saúde.

(B)  ingeridos muito rapidamente, em menos de cinco segundos, prejudicam o processo de digestão, causando 
doenças.

(C)  derrubados no chão trazem riscos sérios à saúde, causados por infecções por vírus presentes no assoalho.

(D)  derrubados no chão são uma alternativa saudável, pois algumas bactérias trazem benefícios à saúde e ao bom 
funcionamento do organismo.

(E)  derrubados no chão logo após cinco segundos (ou menos) da queda apresentam menos chance de conter bactérias 
do que os alimentos que ficam mais tempo no chão.

Questão 29 Questão 30

Questão 28



VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/14 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Segurança do Trabalho
Exame: 08/06/14 (domingo), às 13h30min

Caro candidato,

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.

A B D E

FOLHA DE  RESPOSTAS  INTERMEDIÁRIAS

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

PROVA (30 RESPOSTAS)

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

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

RESPOSTAS de 16 a 30

NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE,

NEM  RASURE

ESTA  FOLHA.

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

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

RESPOSTAS de 01 a 15

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

Portaria CEETEPS nº 654, de 03 de abril de 2014.

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos 
classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º 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: 10 e 11/07/2014;

• 2ª lista de convocação e matrícula: 14 e 15/07/2014;

• 3ª lista de convocação e matrícula: 16/07/2014;

• 4ª lista de convocação e matrícula: 17/07/2014;

• 5ª lista de convocação e matrícula: 18/07/2014.

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO.

Artigo 27 – A matrícula dos candidatos convocados para o acesso às vagas remanescentes do 2º módulo 
dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 

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 Profi ssional (exemplo: OAB, COREN, 
CRC e outros);

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

5. Histórico Escolar com Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio regular ou equivalente (EJA/ENCEJA), uma 
fotocópia simples coma 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 – Certifi cado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação dos Estados 
correspondente.
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