
 

VESTIBULINHO ETEC – 1º SEM/14 
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Exame: 01/12/2013 (domingo), às 13h30min 
 

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Administração 
Nome do(a) candidato(a):  ________________________________________________________ Nº de inscrição: ___________________ 

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

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

Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente. 
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em 

que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”. 
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível. 
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado. 
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos. 
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho. 
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas 

Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões. 
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de 

Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de Respostas 

Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída. 
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio, 

conforme o exemplo a seguir:  
 
14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término da prova, 

você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente assinada, ao Fiscal. 
15. Enquanto você estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (deverá 

permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não), radiocomunicador ou aparelho 
eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à 
prova. 

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo, bem como a 
desobediência às exigências registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a 
desclassificação do candidato. 

17. Será eliminado do Exame o candidato que 

 não comparecer ao Exame na data determinada; 

 chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30; 

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

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

 retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva; 

 utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e apontamentos durante a 
realização do exame; 

 retirar-se do prédio em definitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo; 

 perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante a 
realização do Exame; 

 retirar-se  da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva; 

 utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame; 

 não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame; 

 realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos durante o 
período das provas; 

 realizar a prova fora do local determinado pela Etec / Extensão de Etec; 

 zerar na prova teste; 
 
BOA PROVA! 
 

A  B    D  E 

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

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

Resultado 

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



A cidade de São Paulo também é conhecida pela qualidade e variedade de sua rede gastronômica. Tradicionalmente 
as pizzarias funcionavam apenas no sistema de salão, servindo-se as pizzas no próprio local. Um dia, alguém percebeu 
que os compromissos estavam tirando do paulistano, cada vez mais, o tempo dedicado a esse propósito. As pessoas 
passaram a fazer a opção de ficar em casa e, como a maioria possuía telefone, se tivessem como fazer o pedido e ter o 
produto entregue com rapidez e qualidade, certamente o fariam.

Atualmente, o serviço de entrega é comum em quase todos os negócios do ramo de alimentação, mas essa forma de 
negócio para pizzarias já representou um grande diferencial.

Considere que existam três níveis de planejamento.

É válido afirmar que o aproveitamento da oportunidade de implantar serviço de entrega de pizza está relacionado ao 
planejamento de

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

As empresas possuem muitos envolvidos em seus processos, tanto internamente quanto externamente. Um 
administrador deve saber discernir os vários tipos de público com o qual a empresa se correlaciona em sua rotina.

Veja, a seguir, exemplos de frases que se referem a diferentes públicos que mantêm relação com uma empresa.

1. “O preço do peixe está muito alto, mas por estar bem fresco, vou levá-lo.”

2. “Temos de entregar, com urgência, estas carnes na churrascaria do gaúcho.”

3. “Preciso me adequar novamente à rotina de trabalho, após as minhas férias.”

4. “Veja como está a nossa participação de mercado e onde devemos melhorar.”

É válido afirmar que os públicos que representam, respectivamente, as frases 1, 2, 3 e 4, estão contidos em:

1 2 3 4

(A) Cliente Empregado Fornecedor Concorrente

(B) Concorrente Empregado Fornecedor Cliente 

(C) Empregado Concorrente Cliente Fornecedor

(D) Cliente Fornecedor Empregado Concorrente 

(E) Fornecedor Cliente Concorrente Empregado

I. Nível tático.

II. Nível estratégico.

III. Nível operacional.
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Leia o trecho da entrevista dada ao blog CEO por 
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues – Magazine Luiza.

Blog: Já que o assunto é tecnologia, como o Magazine Luiza encara as novas tecnologias, em 
especial a internet, para a consolidação de seus negócios?

Luiza Helena: Quando criamos as Lojas Virtuais (pontos de venda sem mostruário), em 1992, 
a Internet praticamente ainda nem existia. Criamos esse novo conceito para tornar possíveis 
as vendas em pequenas cidades, sem termos um custo muito alto com a construção de lojas 
grandes. As lojas virtuais exigem uma pequena estrutura física, porque nelas não há exposição 
de produtos. As pessoas definem suas compras por meio de um terminal multimídia. Após 
termos consolidado essa experiência, criamos, em 1999, o site magazineluiza.com, que hoje é 
a melhor loja da rede em resultados de vendas.

                     Fonte: Adaptado de http://entrevistaceo.blogspot.com.br/2006/12/luiza-helena-ceo-do-magazine-luiza.html. Acessado em 12/08/2013.

Considere que a administração procura atingir determinados objetivos em uma organização e alcançar resultados 
planejados com o máximo de eficiência e eficácia, por meio da aplicação e coordenação de recursos humanos, 
financeiros, materiais, tecnológicos e de informação.

Tendo a entrevista e as informações apresentadas como referência, assinale, a seguir, a afirmação válida.

(A) Os recursos humanos mobilizados para que a empresa tivesse a melhor loja da rede em resultados foram          
os clientes.

(B) As lojas físicas, que apresentam recursos financeiros altos, hoje possuem a internet, que as torna eficientes   
nos resultados.

(C) As lojas virtuais se mostram pouco eficazes e eficientes, porque os recursos de informação foram 
insuficientes. 

(D) O magazineluiza.com representa a evolução das lojas virtuais da rede por ter como recursos os resultados      
de vendas. 

(E) As lojas virtuais são eficientes e eficazes, pois alcançam seus objetivos e, para atingir os resultados, utilizam 
menos recursos. 

Fonte: http://entrevistaceo.blogspot.com.br/2006/12/luiza-helena-ceo-do-magazine-luiza.html. Acessado em 12/08/2013.
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As organizações atuais, preocupadas com sua imagem no mercado, têm a possibilidade de obter certificados de 
qualidade que são reconhecidos internacionalmente. Existem vários tipos e padrões de certificação ISO – International 
Organization for Standardization. Um exemplo é a certificação que valida a qualidade na gestão da empresa e outro, 
também muito procurado pelas empresas, é o concedido às que trabalham, respeitando o meio ambiente.

É válido afirmar que o texto se refere a duas certificações que são, respectivamente,

(A) ISO 9000 e ISO 14000.

(B) ISO 14000 e ISO 9000.

(C) Conjunto ISO 9000 e ISO 14000.

(D) ISO 9000 e conjunto ISO 14000.

(E) Conjunto ISO 14000 e conjunto ISO 9000.

Analise os quatro elementos a seguir:

Após analisar as imagens, é válido afirmar que das quatro apresentadas:

(A) a imagem 4 é a única que representa um Sistema Operacional.

(B) as imagens 2 e 3 referem-se a Editor de Foto e Sistema Operacional. 

(C) são aplicativos para visualização de diversas mídias, os números 3 e 4.

(D) os números 1, 2 e 3 são Sistemas Operacionais e o 4 reproduz mídias diversas.

(E) o Sistema Operacional representado pela imagem 1 é instalável em PCs e MACs.

4

1

3

2

Fonte: http://www.sti.uff.br/sites/default/files/logo-linux.jpg Acessado em 
24/10/2013.

Fonte: http://www.maximumpc.com/files/u21826/header-WMC.png Acessado 
em 24/10/2013.

Fonte: http://bloglge.com.br/wp-content/uploads/2009/09/android_azul-
320x320.jpg Acessado em 24/10/2013.

Fonte: http://cdn.redmondpie.com/wp-content/uploads/2011/07/OS-X-Lion.
jpg Acessado em 24/10/2013.
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Observe os itens a seguir:

 

 

     

                 Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/pt-br. Acessado em 13/08/2013. 

Os itens 1, 2, 3 e 4 fazem parte do pacote de aplicativos 
essenciais do Office.

Assinale, a seguir, a relação válida entre os aplicativos e suas 
aplicações.

    

Gerenciar 
contas de 
E-mails.

Criar e 
editar 

planilhas.

Criar e 
editar 
textos.

Criar e 
editar 

apresentações.

(A) 1 3 2 4

(B) 4 2 1 3

(C) 3 1 4 2

(D) 2 4 3 1

(E) 4 1 2 3

Periféricos são aparelhos ou placas 
que enviam ou recebem informações 
do computador. Na informática, 
o termo “periférico” aplica-se a 
qualquer equipamento acessório que 
seja ligado à CPU (unidade central de 
processamento). 

Veja alguns exemplos:

1. Mouse.

2. Teclado.

3. Monitor.

4. Impressora.

5. Digitalizador.

6. Caixa de som.

Os periféricos são classificados como de ENTRADA, 
de SAÍDA e de ENTRADA e SAÍDA, conforme sua 
utilização.

Assinale a seguir a alternativa que apresenta a 
relação válida entre os periféricos apresentados 
como exemplos e sua classificação.

ENTRADA SAÍDA

(A) 1 – 3 – 5 2 – 4 – 6 

(B) 1 – 2 – 5 3 – 4 – 6 

(C) 2 – 4 – 6 1 – 3 – 5

(D) 3 – 4 – 6 1 – 2 – 5

(E) 2 – 3 – 4 1 – 5 – 6

 

Questão 06 Questão 07

1

2

     
3

                 Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/pt-br. Acessado em 13/08/2013. 

4
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Observe a imagem a seguir:

Seu pacote completo na nuvem.                                                                                                                                  

Com ele, você muda a maneira 
de trabalhar, pois ele lhe fornece 
acesso às ferramentas confiáveis 
de edição de texto, planilhas, 
apresentações e bloco de anota-
ções, criadas pela Microsoft. Esse 
acesso pode ser feito virtualmente 
de qualquer lugar. 

É válido afirmar que o texto se 
refere:

(A) a utilização do Office 365.

(B) ao Windows Mobile Phone 8.

(C) a serviços de armazenamento.

(D) ao acesso à loja virtual da Microsoft.

(E) ao cadastro nos serviços Skydrive.

Questão 09 Questão 10

Quando uma empresa necessita contratar funcionários, 
ela deve procurar neles a identificação pessoal e 
profissional de acordo com a área de atuação do cargo 
disponível. Além dessa relação, o candidato deve 
apresentar algumas características. 

Analise, a seguir, algumas características que um 
candidato pode apresentar:

I.
Encontrar soluções rápidas e provisórias 
para problemas que sejam recorrentes.

II.
Manter-se atualizado, informado e buscar 
autodesenvolvimento constantemente.

III.
Ser colaborativo e compartilhar 
conhecimentos com os colegas, buscando 
inovação.

É válido, como característica positiva, para a contratação 
do candidato, o contido em:

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Fonte: http://infologico.com/wp-content/uploads/2012/07/. Acessado em 13/08/2013.

Um dos aspectos mais importantes, principalmente 
nas empresas que atuam no varejo, é a questão do 
atendimento a clientes, pois atualmente o mercado é 
bastante competitivo e as empresas precisam ser muito 
criativas para ter a preferência dos clientes.

Sobre a relação do cliente, seus desejos e suas 
necessidades com as empresas, é válido afirmar que: 

(A) Comer é uma necessidade, pois sana a fome, mas 
escolher um lanche é um desejo.

(B) A diferença entre desejo e necessidade é inexistente, 
quando o cliente fica satisfeito.

(C) Os clientes controlam suas necessidades, mas seus 
desejos são incontroláveis.

(D) Comprar roupas porque estão na moda atende à 
necessidade por socialização.

(E) Satisfazer às necessidades dos clientes resulta em 
desejos satisfeitos.
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Leia e analise a situação a seguir.

 

Fonte: http://www.elciofernando.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/Imagemll.png . Acessado em 14/08/2013.

Considere como patrão o personagem que está sentado e como colaborador o personagem que está em pé. Relacione 
o caso ilustrado com uma situação ocorrida em uma organização e assinale a alternativa válida. 

(A) Influenciado pela falta de compromisso do patrão com a empresa, o colaborador desenvolveu o senso de 
responsabilidade. 

(B) Por ter colaboradores que executam as funções sob suas responsabilidades com presteza, o patrão se mostra 
despreocupado.

(C) O colaborador analisa o envolvimento do patrão com as suas responsabilidades e lhe dá uma resposta positiva, 
independente da execução.

(D) Ao perceber que o colaborador já havia terminado as atividades de sua responsabilidade, o patrão simplesmente 
confirmou a informação.

(E) Com as mudanças já feitas, o colaborador falta com a verdade ao dar a resposta para que o patrão responsabilize 
outra pessoa pelo esquecimento.

Analise as definições a seguir:

1. Garante conforto, bem-estar, satisfação e segurança para os funcionários e oferece aos clientes melhores 
condições de visualizar os produtos, além de um ambiente saudável e agradável de ser visitado.

2.
Influencia os membros da organização como diretrizes e premissas para guiar seus comportamentos e 
mentalidades. É a combinação de práticas, símbolos, hábitos, comportamentos, valores éticos e morais, 
além de princípios, crenças e políticas.

As definições 1 e 2 referem-se, respectivamente, a:

1 2

(A) arranjo físico do ambiente cultura organizacional

(B) cultura ambiental arranjo organizacional do ambiente

(C) organização do ambiente organizacional políticas

(D) cultura organizacional arranjo físico de ambiente

(E) arranjo organizacional do ambiente cultura ambiental

Questão 11

Questão 12
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Elisângela trabalha em uma loja de sapatos e, decorrente da mudança de estação, Sueli, proprietária da loja, decidiu 
fazer uma promoção. Para aqueles que realizarem o pagamento à vista, será concedido desconto de 25%. Nesse caso, 
um cliente que comprar um sapato que é vendido por R$ 120,00 pagará por ele, com o referido desconto, o valor de:

(A) R$ 30,00.

(B) R$ 55,00.

(C) R$ 90,00.

(D) R$ 111,00.

(E) R$ 117,00.

Rachel trabalha em uma empresa que fabrica peças de cerâmicas para decoração. No último mês, o seu salário teve um 
aumento de 25% e passou para R$ 2.000,00, decorrente de uma promoção que ela teve. Tendo essas informações como 
referência, é válido afirmar que o seu salário, antes desse aumento, era de:

(A) R$ 500,00.

(B) R$ 1.500,00.

(C) R$ 1.600,00.

(D) R$ 1.550,00.

(E) R$ 1.850,00.

Everton recebeu uma herança de seu tio no valor de R$ 150.000,00. Como ainda não sabe o que fazer com esse dinheiro 
de imediato, ele realizará uma aplicação financeira, em regime de juros compostos, por três meses, com juros de 5% ao 
mês. Tendo essas informações como referência, é válido  afirmar que o total que ele resgatará no final desse período 
será de:

(A) R$ 173.643,75.

(B) R$ 165.375,00.

(C) R$ 157.500,00.

(D) R$ 23.643,75.

(E) R$ 15.375,00.

 

Janailda tem uma dívida atual com sua irmã de R$ 11.473,63. Sabendo que três meses atrás ela fez um empréstimo 
em regime de juros compostos, com uma taxa de 3% ao mês, assinale a alternativa que contém o valor inicial desse 
empréstimo:

(A) R$ 10.000,00.

(B) R$ 10.471,08.

(C) R$ 10.481,11.

(D) R$ 10.500,00.

(E) R$ 11.130,00.

Questão 14

Questão 16

Questão 15

Questão 13
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A loja de calçados ParaMuitos pagou, em dinheiro, um 
fornecedor por meio de uma duplicata no valor de            
R$ 5.750,00. Tendo essas informações como referência, 
assinale a alternativa válida em relação à contabilização 
desse pagamento.

(A)
Debita: Duplicatas a pagar               R$ 5.750,00 

Credita: Caixa                                        R$ 5.750,00

 

(B)
Debita: Caixa                                         R$ 5.750,00

Credita: Duplicatas a pagar              R$ 5.750,00

(C)
Debita: Duplicatas a receber            R$ 5.750,00

Credita: Caixa                                        R$ 5.750,00

(D)
Debita: Caixa                                         R$ 5.750,00

Credita: Duplicatas a receber          R$ 5.750,00

(E)
Debita: Banco Conta Movimento   R$ 5.750,00

Credita: Duplicatas a pagar              R$ 5.750,00

Paulo está realizando um processo seletivo para trabalhar 
como auxiliar contábil no escritório ContábilMais. Em uma 
das questões da prova de conhecimentos específicos, 
à qual os candidatos se submeteram, abordou-se o 
conceito de patrimônio. 

Tendo o conceito de patrimônio como referência, analise 
as alternativas a seguir e assinale aquela que melhor 
representa o balanço patrimonial de uma empresa. 

 

(A) Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

Obrigações Direitos Bens

(B) Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

Bens Direitos Obrigações

(C) Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

Bens Obrigações Direitos

(D) Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

  Patrimônio Direitos Obrigações

(E) Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

  Bens Patrimônio Obrigações

Questão 17 Questão 18
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Jair é aluno do primeiro módulo do curso técnico em 
Administração em uma Escola Técnica do Centro Paula 
Souza. Na última aula, seu professor de Processos 
Contábeis apresentou a seguinte relação de contas 
contábeis:

1. Estoque 

2. Despesas com salários

3. Duplicatas a pagar

4. Banco Conta Movimento

5. ICMS a recolher

6. Clientes

7. Receita não operacional 

8. Custo da Mercadoria Vendida

Tendo essa lista apresentada como referência, analise 
as alternativas a seguir e assinale aquela que contém as 
informações válidas.

(A) O item 4 tem origem devedora, por pertencer ao 
Ativo não Circulante no Balanço Patrimonial.

(B) Na DRE são evidenciadas as contas representadas 
pelos números 2, 3, 7 e 8, por terem origem 
credora.

(C) O saldo da conta clientes é credor, por ser uma 
conta do grupo do Ativo que tem natureza 
credora.

(D) A conta contábil estoque pertencente ao Ativo 
Circulante, aumenta por débito e diminui por 
crédito.

(E) A classificação do item 5 é de origem devedora, 
por representar a origem dos recursos de 
terceiros.

Questão 19 Questão 20

Márcio é proprietário de uma confecção de uniformes 
escolares e no início do mês de abril a empresa 
apresentou os seguintes saldos iniciais em cada uma das 
contas contábeis.

CONTAS CONTÁBEIS SALDOS INICIAIS

Caixa R$ 12.500,00 

Clientes (curto prazo) R$ 18.700,00

Estoques R$ 23.300,00

Máquinas R$ 47.400,00

Fornecedores 
(curto prazo) R$ 5.600,00

Capital Social R$ 70.600,00

Empréstimos a pagar 
(longo prazo) R$ 19.200,00

Salários a pagar R$ 6.500,00

Considere que no decorrer do mês de abril ocorreram as 
seguintes movimentações.

1) Pagamento de salário no valor de R$ 6.500,00.

2) Pagamento de R$ 2.000,00 aos fornecedores.

3) Recebimento de R$ 5.000,00 dos clientes.

Após realizar cada uma das operações, analise as 
alternativas a seguir e assinale aquela que contém as 
informações válidas.

(A) O Ativo Circulante é                          R$ 46.000,00 
e o Patrimônio Líquido é                 R$ 19.200,00.  

(B) O Passivo Circulante é                      R$ 12.100,00
e o Passivo Não Circulante é          R$ 70.600,00.  

(C) O Ativo Não Circulante é                 R$ 47.400,00 
e o Passivo Circulante é                   R$ 3.600,00.  

  

(D) O Patrimônio Líquido é                    R$ 70.600,00 
e o Ativo Circulante é                       R$ 54.500,00.

           

(E) O Passivo Não Circulante é             R$ 3.600,00 
e o Ativo Circulante é                       R$ 46.000,00.
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Marlene está realizando um curso a distância sobre gestão de pessoas. Em um dos módulos do curso, ela terá de fazer 
uma atividade que consiste em elencar sugestões para uma pessoa ter êxito em uma entrevista de emprego. A seguir 
são apresentadas algumas das atividades que ela colocou na sua relação. Analise-as.

I.
Liste no papel as perguntas que você pensa que um entrevistador possa fazer. Em seguida, prepare 
algumas respostas que sejam adequadas para cada uma das perguntas que listou.

II.
Caso não conheça exatamente o local da entrevista, tente sair mais cedo para chegar a tempo. 
Independentemente de uma boa desculpa, um atraso dá logo uma impressão negativa sobre si.

III.
Certifique-se de que o seu passado acadêmico e/ou de trabalho serão discutidos. Assim, esteja preparado 
para falar sobre realizações específicas e uma melhor descrição do trabalho que já realizou.

Tendo esses itens como referência, é válido afirmar que contém sugestão adequada o contido em: 

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Recrutamento de pessoas
O grande avanço das indústrias aconteceu após a Revolução Industrial, consequentemente, a necessidade 
também de um número maior de mão de obra. Com a industrialização e com a forma de gerenciamento que 
ocorreu no início dessa era industrial, não havia a necessidade de mão de obra com muita especialização, porém, 
ao longo dos anos, com o desenvolvimento da tecnologia, o aumento de concorrência e a globalização, surge 
uma necessidade bem maior de mão de obra especializada. Com toda essa evolução, a necessidade de um 
recrutamento bem realizado, otimizando recursos e promovendo pessoas ideais para cargos em organizações 
trazem benefícios às empresas de todos os portes.

O processo de recrutar, ou seja, identificar e encontrar talentos é definitivamente uma atividade muito 
complexa, pois são realizados procedimentos que visam aos interesses das empresas e valorizam o processo 
com um feedback direcionado ao candidato sendo essa a nova prática de muitas empresas que pretendem 
alcançar o lado humano ao recrutar aquele que será o seu maior investimento.

Fonte: Adaptado de http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe5zMAF/recrutamento-pessoas. Acessado em 13/06/2013.

Tendo o texto e os conceitos inerentes ao recrutamento interno e externo como referência, analise as alternativas,               
a seguir, e assinale aquela que contém as informações válidas. 

(A) Uma desvantagem do recrutamento interno é que o processo torna-se muito mais  demorado do que o realizado 
externamente.

(B) O recrutamento interno é um processo de aproveitamento do capital humano, que promove a motivação                        
dos profissionais.

(C) O conflito de interesses entre os empregados e os empregadores é uma das vantagens referente ao recrutamento 
externo.

(D) Por meio do recrutamento externo, a empresa consegue realizar um processo mais econômico, por dispensar a 
contratação de colaboradores.

(E) Ao realizar a seleção interna, a organização está interessada em renovar e enriquecer a equipe de trabalho 
corporativista.

Questão 21

Questão 22

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Administração10      



Questão 23

Questão 24

Patrícia é analista de recursos humanos na Pão Booom, empresa fabricante de pães para lanches. Para que ela 
realize as contratações na empresa, ela deve utilizar uma técnica de seleção. É válido afirmar que essa técnica está 
contida na alternativa:

(A) Dinâmica de grupo, pois verifica a capacidade de concentração de diversas pessoas por meio de sua destreza na 
respectiva caligrafia.

(B) Teste psicológico, pois é feito de forma estruturada ou livre, além de confirmar a veracidade das informações 
constantes do currículo.

(C) Teste biométrico, pois avalia a capacidade cognitiva do indivíduo frente aos requisitos propostos pelos gestores    
da organização.

(D) Prova prática, pois evidencia minuciosamente o histórico profissional que o indivíduo desenvolveu ao longo de sua 
carreira corporativa.

(E) Entrevista, pois é o momento no qual o candidato tem a chance de demonstrar seus talentos  por meio de um 
contato direto.

Em uma aula de gestão de pessoas a professora pediu para que os alunos dessem um exemplo de competência técnica 
e um de comportamental. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que contém o aluno que as exemplificou 
adequadamente.

ComPetênCias téCniCas ComPetênCias ComPortamentais 

(A) Lara Analisar planejamento estratégico, 
tático, operacional e Plano Diretor. 

Interpretar o papel e as funções do 
administrador na organização. 

(B) Mariana
Buscar de forma contínua o apri-
moramento pessoal para aplicar no 
dia a dia.

Avaliar a importância dos proce-
dimentos e das certificações de 
qualidade na organização. 

(C) João
Evidenciar comprometimento com 
os trabalhos do departamento que 
atua. 

Atuar com flexibilidade nas mais 
diversas circunstâncias da vida 
profissional.

(D) Thiago Avaliar resultados das demonstrações 
contábeis para tomada de decisão.

Demonstrar facilidade em lidar com 
pessoas em diferentes situações no 
ambiente de trabalho.

(E) Marcos
Pesquisar e analisar informações da 
área de administração em diversas 
fontes convencionais e eletrônicas.

Identificar e interpretar a estrutura 
do plano de contas. 
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Questão 25 Questão 26

Não siga a moda

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

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

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

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

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

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

Leia o texto para responder às questões de números 25 e 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(E)  Jack Dorsey recomenda que os jovens aprendam a 
cerca de programação antes de se aventurarem em 
uma nova atividade. 
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Eduardo é dono de uma microempresa e quer expandir seu negócio. Para convencer o gerente do banco a lhe fazer um 
empréstimo, ele apresenta um documento com todos os dados sobre o andamento da empresa, como balanço anual, 
planilha de custos, carteira de clientes e perspectivas de crescimento. 

Conclui-se corretamente que o documento entregue ao gerente foi 

(A)  um currículo.

(B)  um relatório.

(C)  uma resenha.

(D)  um ofício.

(E)  uma procuração.

O LUGAR DAS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO!

 

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

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

Os textos apresentados permitem afirmar que:

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

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

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

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

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

Questão 27

Questão 28
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Questão 29 Questão 30

TRABALHO ESCRAVO 

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

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

Analisando os textos acima, podemos afirmar que seu 
conteúdo:

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

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

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

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

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

ROUBOU LEITE PARA  ALIMENTAR OS FILHOS  

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

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

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

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

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

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

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

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

(E)  humana não é passível de julgamento, uma vez só 
pode ser considerada ação moral ou ética aquela 
considerada produto de condicionamento ou de 
determinismo biológico. 
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DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO P ARA MATRÍCULAS 

PARA INGRESSO E PARA O ACESSO.  

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

classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1º semestre de 2014, serão realizadas nas seguintes 

datas, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está sediada. A continuidade será no 

próximo dia útil após o feriado: 

• 1ª lista de convocação e matrícula: 13 e 14/01/2014; 

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

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

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

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

 

 

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO  

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

dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 

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

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

3. Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, expedido pela 

Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Policia Militar ou cédula de 

identidade de estrangeiro (RNE) dentro da validade ou carteira nacional de habilitação dentro da validade 

com foto (CNH - modelo novo) ou documento expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: 

OAB, COREN, CRC e outros); 

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

5. Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio regular ou equivalente (EJA/ENCEJA), 

uma fotocópia simples com a apresentação do original ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, 

assinada por agente escolar da escola de origem, documento original; 

6. Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - Certificado ou 

Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de 

Educação do Estado correspondente. 

 

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


