
VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 14/06/2015 (domingo), às 13h30min

CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Logística
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 15/06/15, 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 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, nas dependências do prédio onde 
o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, máscara, 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 14

da portaria CEETEPS GDS 963 de 31/03/2015;
• Não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14 da portaria 

CEETEPS GDS 963 de 31/03/2015;
• 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;
•
• Faltar na prova de aptidão;
• Zerar na prova de aptidão.

A B D E

Resultado

•  Divulgação da lista de classifi cação geral a
partir do dia 14/07/15.

:



De acordo com os registros históricos, o inicio da Segunda Guerra Mundial exigiu grande mobilização de tropas 
e de diversos suprimentos para atendimento às estratégias de combate. Esse fato fez com que as indústrias da 
época desenvolvessem um novo conceito operacional voltado a:

(A) criar material bélico em larga escala.

(B) plano estratégico de entrega de materiais.

(C) desenvolver novos métodos de produção, movimentação e transporte.

(D) criar sistema de qualidade para linha de produção.

(E) implantar o conceito just in time.

A frase “A única coisa permanente é a mudança”, do filósofo grego Heráclito, nos leva a pensar no planejamento 
logístico. Corresponde a dizer que temos por principal objetivo orientar as decisões sobre o abastecimento, 
movimentação e transporte, considerando as mudanças e variáveis do mercado. Essas decisões estão divididas 
em três níveis, representados pelo:

(A) planejamento estratégico tático operacional

(B) planejamento analítico departamental organizacional

(C) planejamento do organograma cronograma de ações fluxograma 

(D) planejamento geográfico político funcional

(E) planejamento estrutural social operacional

Um processo de seleção de pessoal envolve diferentes instrumentos de avaliação de candidatos, utilizados 
pelas empresas para uma contratação que chegue o mais próximo possível do perfil descrito que atenda as 
especificidades da Logística.  Alguns desses instrumentos são:

(A) indicação de outros funcionários administrativos, análise do currículo e teste de resistência.

(B) análise de currículo, prova de titulação, membro da Comissão de prevenção de acidentes e redação.

(C) terapias de grupo, movimentação de pessoal e análise de autonomia.

(D) análise de currículo, testes, dinâmicas de grupo e entrevistas.

(E) teste psicológico, ergométrico, de altura e prova escrita.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Logística2     

Questão 01

Questão 03

Questão 02



A Logística justifica-se no atendimento da demanda de produtos e serviços diversos. Para atingir seus objetivos 
apoia-se em atividades principais compreendidas em:

(A) pedido de compras, gerenciamento da frota, realização do inventário, desenvolvimento de redes, manutenção 
dos equipamentos, contratação de pessoal e engenharia reversa.

(B) processamento de pedidos, gerenciamento do transporte, gestão de estoques, armazenagem, movimentação
dos materiais, embalagem, compras, planejamento da produção e sistema de informação.

(C) recrutamento e seleção, desenvolvimento de novos produtos, compras, engenharia reversa, embalagem,
geração de ordem de serviços de manutenção, instalação de equipamentos e contratação de terceiros.

(D) logística reversa, sistema de manufatura flexível, processamento de pedidos, sistemas informatizados de
produção, controle de recebimento de materiais e pesquisa de mercado.

(E) gerenciamento de centro de distribuição, sistema de roteirização, contratação de pessoal, compras e ordem
de serviços de manutenção.

Considerando que as mudanças trazidas pela globalização alteraram as formas de comercialização de produtos e 
serviços, exigindo, consequentemente, uma mudança nos modelos de planejamento e distribuição de materiais, 
essas mudanças levaram as organizações a investirem em logística para atingir seu objetivo principal de:

(A) disponibilizar matéria- prima na linha de produção, em conformidade com as especificações do produto.

(B) disponibilizar informações referentes à qualidade, entregas e assistência técnica dos produtos fabricados pela 
organização.

(C) disponibilizar mão de obra especializada para atividades de recebimento e expedição de materiais.

(D) disponibilizar produtos nos centros de distribuição, a fim de agilizar o processo de distribuição de materiais.

(E) disponibilizar produtos e serviços, na hora e lugar certos, na qualidade desejada, quantidade e custo  esperados 
pelo cliente.

O planejamento estratégico é um processo utilizado pelas empresas para definir sua missão, ou seja, para se 
definir onde se quer chegar a longo prazo. Para tanto, define estratégias por meio de análise das variáveis internas 
e externas da organização, utilizando uma ferramenta conhecida como Análise Swot ou Fofa, que compreende as 
variáveis de:

(A) forças fraquezas ameaças oportunidades 

(B) pesquisas dados forças concorrentes

(C) demanda pesquisas forças fraquezas 

(D) oportunidades tático operacional forças

(E) ameaças concorrentes clientes forças
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O desempenho da atividade logística pode ser avaliado por diversas ações, tais como otimização de recursos 
ou confiabilidade, a fim de garantir um elevado nível de atendimento ao cliente. Nesse contexto a eficiência e a 
eficácia são conceitos presentes em todas as atividades e podem ser definidas como:

(A)  eficiência consiste em realizar um cronograma de todas as atividades para o planejamento; eficácia consiste 
em um conjunto de forças internas controladas pelo profissional.

(B)  eficiência  e eficácia são sinônimos e consistem em realizar as atividades apresentadas.

(C)  eficiência consiste em atender a demanda com agilidade; eficácia consiste em manter um check list de 
verificação atualizado.

(D)  eficiência consiste em fazer certo as coisas, o melhor resultado obtido entre o realizado e o planejado; eficácia 
consiste em fazer as coisas certas, a contribuição para os resultados.

(E)  eficiência consiste na habilidade de um profissional em entender a natureza do problema; eficácia consiste na 
postura do profissional, voltada para otimização dos recursos.

O crescimento do comércio eletrônico impulsiona as empresas a buscar conhecimento e adequações, para 
atuarem nesse novo mercado repleto de informações e sem barreiras geográficas e temporais. Oferece 
as organizações novas oportunidades para a geração de negócios e um canal de comunicação com seus 
potenciais clientes. Esse relacionamento possibilita às organizações:

(A)  realizar inventários periódicos na loja física.

(B)  desenvolver procedimentos de controle de recebimento de materiais.

(C)  realizar check list de verificação na área produtiva.

(D)  definir novo sistema de produção.

(E)  comunicar-se e realizar transações com menor custo e maior flexibilidade. 

Considerada como parte importante da Logística, a distribuição física está estruturada em três atividades 
essenciais que compreendem:    

(A)   suprimentos, recebimento e vendas.

(B)  recebimento, armazenagem e expedição.

(C)  planejamento, recebimento e roteirização.

(D)  armazenagem, estocagem e movimentação.

(E)  recebimento, movimentação e inovação.
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A elaboração do planejamento nos remete à identificação de estratégias que possibilitem maior  
competitividade. O modelo de estratégias genéricas proposto por Michel Porter continua sendo utilizado com 
algumas adequações. Essas estratégias são:

(A)  planejamento estratégico, financeiro e de longo prazo.

(B)  diferenciação da localização dos armazéns e roteiro de entregas. 

(C)  liderança com predominância em custo, diferenciação e foco.

(D)  atendimento receptivo e departamento de pós-venda. 

(E)  plano de marketing e contratação de agências de publicidade.

O conceito mais antigo de Logística nos remete à época da Segunda Guerra Mundial, quando a Logística era 
definida como “parte de arte militar que trata dos problemas de transporte e abastecimento das tropas”. Esse 
conceito evoluiu junto com as atividades Logísticas, sendo considerado atualmente como:

(A)  análise das atividades de distribuição física, considerando o fluxo de materiais, desde seu ponto de origem – 
fabricantes – ao ponto de consumo, com o objetivo de atender as demandas do mercado consumidor.  

(B)  controle dos fluxos de materiais dentro dos armazéns, a fim de garantir a existência de estoques necessários 
para produção de bens e serviços, bem como promover o controle social das embalagens ou inservíveis para 
retorno à origem.   

(C)  atividade responsável pela aquisição e disponibilização de materiais na linha de produção por meio da 
movimentação adequada que atenda as normas de segurança e o controle efetivo da manutenção dos 
equipamentos.

(D)  processo mais capaz de otimização de recursos consumidos na produção de bens e serviços, utilizando novas 
técnicas de produção, conservação e uso de equipamentos, máquinas, edifícios e instalações em geral para 
atendimento ao mercado consumidor.

(E)  planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, 
produtos em processo, produtos acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes e consumidores.

Os recursos correspondem a entradas ou inputs para os processos produtivos da empresa. Nesse grupo, podemos 
citar materiais, pessoas, máquinas, marcas, entre outros elementos necessários ao processo. Esses recursos são 
classificados em dois tipos:

(A)  tangíveis e intangíveis. 

(B)  duráveis e perecíveis.

(C)  permanentes e tangíveis.

(D)  fixos e variáveis.

(E)  matéria- prima e serviços.
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A função transformação presente no processo de fluxo de materiais se refere aos sistemas de produção de uma 
organização, que tem por objetivo:   

(A)  delegar responsabilidades e autoridades aos funcionários pela estrutura hierárquica.

(B)  produzir bens ou serviços para manter os níveis adequados dos estoques intermediários.

(C)  fabricar bens manufaturados, prestar serviços ou fornecer informações.

(D)  gerar ordens de produção e ordens de serviços para os departamentos responsáveis.

(E)  utilizar sistemas flexíveis de produção para aumentar a produtividade da fábrica.

Como resultado final na relação entradas e função de transformação, há as saídas ou os outputs, que estão 
relacionados diretamente com o atendimento ao cliente. O perfil atual desses clientes exige das organizações 
características de atendimento relativas à atividade logística que ofereça:

(A)  localização, flexibilidade, velocidade e qualidade e preço.

(B)  mobilidade, variedade, especificidade e assistência técnica.

(C)  financiamento, cordialidade, localização e manutenção.

(D)  durabilidade, design, inovação, qualidade e pós-venda.

(E)  consenso, informações, adaptabilidade e rentabilidade e preço.

O chamado e-business ou negócio eletrônico, resultado obtido pela combinação da internet e da supply 
chain, exige um sistema capaz de atender necessidades de informações específicas. Analisando a aplicação do  
e-commerce, tais informações envolvem: 

(A)  conexão segura, inteface com o cliente, computadores novos, painel kanban, formas de pagamento.

(B)  sistema de atendimento on line, manutenção preditiva, análise de treinamento, banco de dados dos produtos 
e serviços oferecidos pela empresa. 

(C)  software atualizado e de fácil compreensão, armazém vertical, serviços de atendimento ao cliente, boas 
práticas de produção.

(D)  efetivar os pedidos, comunicação entre as partes, monitoramento automático de pedidos, análise remota dos 
problemas de todas as atividades, registro de dados e informações importantes.

(E)  contratação de pessoal, analisar nível de dificuldades de operacionalização, comunicação com os clientes e 
dar destaque às promoções realizadas no período.
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Diversas técnicas japonesas são muito utilizadas na administração das empresas e empregadas em suas atividades 
a fim de se obterem melhor produtividade, diferenciação e competitividade no mercado onde atuam. Utilizando a 
filosofia organizacional e comportamental do Kaizen, podemos afirmar que é ela é parte de uma cultura voltada à:

(A)  definição dos sistemas produtivos de acordo com as características de cada produto e recursos destinados 
para redução de desperdício.

(B)   melhoria contínua e permanente, com foco na eliminação de perdas em todos os sistemas da organização.

(C)  análise de tempo e movimento para otimização do uso de hora / homem, nas atividades de produção e 
movimentação de materiais.

(D)  desenvolvimento de boas práticas de produção que definem o roteiro ideal para orientação de cada passo no 
processo produtivo.

(E)  mudança permanente no sistema de desenvolvimento de fornecedores e na rotina de suprimentos da 
organização, permitindo a redução dos estoques.

A Logística integrada ou supply chain está dividida em três grandes grupos de atividades que representam toda 
a extensão da cadeia de abastecimento, abrangendo da origem dos produtos até seu destino final. Tendo isso em 
vista, cabe considerar como Logística:

(A)  suprimentos, movimentação e expedição. 

(B)  abastecimento, recebimento e comercialização.

(C)  aquisição, movimentação e armazenagem.

(D)  distribuição, aquisição e planejamento.

(E)  suprimentos, produção e distribuição.

A Logística de distribuição ou outbounds atua por meio de um canal de distribuição constituído de diversos 
agentes que comercializam os produtos ou serviços. São agentes desse canal:

(A)  fabricantes, centro de distribuição, compradores, entregadores e especialistas.

(B)  fornecedor, fabricantes, atacadistas, distribuidores, varejistas e consumidores.

(C)  fabricantes, atacadistas, manufatura, estoques intermediários e clientes. 

(D)  fornecedor, fabricantes, concorrentes, manufatura, estocagem e consumidores.

(E)  fabricantes, seguradoras, clientes, distribuidores e especialistas.
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O treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar 
conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou otimização do 
trabalho. Isso corresponde a dizer que as empresas precisam: 

(A)  contratar empresa especializada em treinamento para análise e diagnóstico da situação individual de cada 
empregado.

(B)  desenvolver uma sistemática de monitoramento da produtividade de cada empregado, para análise e 
discussão dos resultados individuais.

(C)  manter um programa sistemático e constante de desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 
que produzam melhoria nos processos e atividades exercidas pelo empregado.

(D)  realizar treinamento sempre que os indicadores de qualidade e produtividade apresentarem queda no 
rendimento individual e coletivo dos empregados.

(E)  investir em curso de formação específica para um empregado, na expectativa de que ele possa ser um agente 
multiplicador da capacitação junto a sua equipe.

Kanban significa marcador e pode ser representado por um cartão, sinal, placa ou painel, utilizado para controlar 
a ordem dos trabalhos em um processo produtivo e tem por objetivo:

(A)  evidenciar a quantidade de produtos acabados e prontos para estocagem.

(B)  avisar a necessidade de geração de ordem de compras de determinado produto.

(C)  determinar a ordem de produção para redução dos setups.

(D)  sinalizar a necessidade de materiais e garantir a produção no tempo estabelecido.

(E)  destacar a sequência lógica do tempo de parada de cada máquina para o reabastecimento.

Considerando a importância da Cadeia de abastecimento nas empresas, o controle dos custos aplicados a todas 
as atividades logísticas se torna essencial para o alcance dos resultados. Para tanto, a classificação correta desses 
custos possibilita a identificação de possíveis desvios e suas correções. Nessa classificação, os custos envolvidos 
na armazenagem de materiais são:

(A)  custos de materiais e serviços.

(B)  custos fixos e variáveis.

(C)  custos de absorção e rateio.

(D)  custos indiretos e operacionais.

(E)  custos operacionais e administrativos.
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Analise o fluxo a seguir e responda a questão:

A armazenagem é uma atividade muito específica no ciclo de administração de materiais. Ela é responsável pela 
guarda e manutenção desses materiais, o que a caracteriza como uma atividade:

(A)  de apoio ao recebimento de materiais na conferência das especificidades dos produtos. 

(B)  definida no planejamento logístico e que cuida do controle das embalagens.

(C)  responsável pela movimentação e identificação dos materiais.

(D)  responsável pela localização dos materiais dentro do layout da fábrica e pelo sistema de entrada de notas 
fiscais.

(E)  especializada que consiste em armazenar e disponibilizar os materiais de forma adequada, segura e ágil. 

A Logística destaca-se pela capacidade de garantir a disponibilidade de materiais em qualquer momento de 
sua necessidade, diante disso são necessárias ações para desenvolver uma comunicação eficaz, constituição de 
equipes de trabalho, gerenciamento de conflitos e flexibilidade para as mudanças exigidas pelo mercado, são 
ações conhecidas como:

(A)  estratégias empreendedoras.

(B)  estrutura do organograma.

(C)  desdobramento da função qualidade.

Para garantir um fluxo de produção, as organizações precisam manter uma quantidade de materiais que assegurem 
o atendimento dos pedidos. Considerando a quantidade de materiais necessários mais uma margem de segurança 
entre o consumo e o próximo fornecimento, temos a definição de estoque. Nesse sentido, os estoques são:

(A)  todos os insumos adquiridos pela empresa, em um determinado período de tempo, atendendo as 
especificações de preço.

(B)  os produtos acabados, aguardando a ordem de liberação para expedição e distribuição nos pontos de venda.

(C)  o agrupamento dos materiais, no processo de verificação e recebimento das entregas programadas pelo 
departamento de suprimentos.

(D)  o conjunto de materiais que uma organização compra e armazena, para suprir as futuras necessidades de 
produção. 

(E)  o sistema de endereçamento, identificação e localização dos materiais destinados ao processo de produção 
de bens e serviços.

(D)  agente de mudanças.

(E)  administração por competências.

ENTREGA 
DE MATERIAIS

RECEBIMENTO ARMAZENAGEM DISTRIBUIÇÃO
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Saber aprender é principal requisito do novo profissional

Se quiserem ser bem-sucedidos, os trabalhadores 
terão de se tornar principalmente leitores eficientes. 

Essa é a opinião do economista americano Richard 
Murnane, professor da Universidade Harvard, que se 
dedica ao estudo de temas relacionados à educação e ao 
mercado de trabalho. 

Segundo ele, os profissionais não podem se 
restringir mais a simplesmente seguir instruções que estão 
resumidas em um texto. 

Em vez de receber e cumprir orientações prontas, 
o desafio, no mercado de trabalho atual, é encontrar 
soluções para os diferentes problemas no vasto campo das 
informações on-line. 

Para isso, os candidatos a vagas precisam, entre 
outras qualidades, de um amplo vocabulário. 

Para Murnane, “de forma crescente, computadores 
têm dado conta de todos os tipos de tarefas mais fáceis. 
Então, atualmente, trabalhadores precisam ser capazes de 
ler de forma a aprender as coisas”. 

O que é mais importante “é que os trabalhadores 
usem a leitura para adquirir novos conhecimentos. 
Isso significa que precisam ser capazes de entender o 
significado de textos que tenham palavras que não viram 
antes. Essa é uma das razões por que ampliar o vocabulário 
é mais importante hoje do que há 30 anos. E nós sabemos 
que é importante começar a construir o vocabulário cedo, 
já na pré-escola”. 

Para o estudioso, o ensino médio técnico deve 
preparar os indivíduos para serem cidadãos em uma 
democracia pluralista, por isso é fundamental que eles 
“tenham um bom conhecimento básico de ciências, 
que entendam a história de seu país e que tenham um 
entendimento de assuntos correntes”. Tudo isso é essencial 
para que esses cidadãos sejam capazes de “contribuir para 
o diálogo e para os desafios que países como o Brasil 
enfrentam no mundo atual”.
(Érica Fraga. Folha de S. Paulo, 26.10.2013. Adaptado)

Leia o texto para responder às questões de números 25 a 27.
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Segundo Richard Murnane, os profissionais que desejam ser bem-sucedidos devem se tornar leitores eficientes. 

Para o economista, a principal qualidade de um leitor eficiente é

(A)  estar disponível para cumprir determinações previamente estabelecidas por superiores.

(B)  saber empregar o vocabulário básico da área profissional em que atua no mercado.

(C)  ter frequentado, na adolescência, escolas ou cursos que incentivavam a prática da leitura.

(D)  servir-se da competência para a leitura, a fim de ampliar constantemente os próprios conhecimentos.

(E)  ser capaz de seguir as orientações técnicas que estão resumidas em material publicado pela empresa.

Assinale a alternativa em que o trecho reescrito apresenta ideias incompatíveis com as ideias do texto.

(A)  ... que se dedica ao estudo de temas relacionados à educação e ao mercado de trabalho. (2o parágrafo)
                  que se aplica ao estudo de assuntos pertinentes à educação e ao mundo corporativo.

(B)  ... seguir instruções que estão resumidas em um texto. (3o parágrafo)      acompanhar as instruções apresentadas 
de forma concisa em um texto.

(C)  Para isso, os candidatos a vagas precisam, entre outras qualidades, de um amplo vocabulário.  
(5o parágrafo)   Para tanto, os interessados nas vagas não podem, entre suas características,  
ter um vocabulário restrito.

(D)  ... computadores têm dado conta de todos os tipos de tarefas mais fáceis. (6o parágrafo)        computadores 
têm contribuído resolvendo tarefas de caráter menos complexo.

(E)  Então, atualmente, trabalhadores precisam ser capazes de ler de forma a aprender as coisas. (6o parágrafo)             
      Ainda que, hoje, trabalhadores necessitem de incentivo para a leitura e a aprendizagem intensivas.

No sétimo parágrafo do texto, a expressão destacada em – ... uma das razões por que ampliar o vocabulário... – 
pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por:

(A)  pelas quais.

(B)  com as quais.

(C)  de que.

(D)  onde.

(E)  quando.

Questão 25

Questão 26

Questão 27
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O retorno ao Universo da Ética talvez esteja vinculado a um stress ante o modelo de sociedade industrial e 
capitalista que cresceu arraigada no materialismo e na supremacia do homem sobre a natureza. Nesse contexto, 
assinale a alternativa correta:

(A)  o materialismo, o consumismo e o individualismo não conduziram a sociedade a uma situação de crise 
socioambiental, uma vez que problemas como poluição, aquecimento global, destruição de milhares de 
espécies animais já fazem parte do cotidiano.

(B)  a nova ordem mundial, com as suas crises econômicas e as desigualdades sociais não provocam reflexões 
de natureza ética.

(C)  a ética não influencia a formação de recursos humanos, quando da gestão das empresas, uma vez que 
esta se opõe aos negócios em geral.

(D)  os cidadãos, atualmente, valorizam os produtos e serviços fornecidos por empresas que atuam 
positivamente na comunidade em que estão inseridas.

(E)  a ética empresarial é um modismo no mundo corporativo e não um processo crescente entre as 
empresas.

O ser humano é um animal racional que se diferencia dos outros animais pelo dom da palavra articulada e da 
inteligência. Nesse contexto, considerando as relações sociais entre os seres humanos, podemos afirmar que:

(A)  a convivência com os outros indivíduos não faz com que as pessoas estabeleçam juízos de valor sobre seu 
modo de ser e também em relação às atitudes de seus companheiros.

(B)  a convivência dos homens em sociedade deve acontecer dentre uma ordem, permeada de regras, leis e 
normas que regulam o relacionamento humano, além de orientar quanto ao certo e errado, permitido e 
proibido.

(C)  as questões éticas, culturalmente, não integram todos os setores da atividade humana.

(D)  nem todas as pessoas possuem senso ético e, consequentemente, não julgam nem avaliam suas ações e as 
atividades dos demais companheiros.

(E)  a ética encontra sua origem histórico filosófica na Roma antiga.

Considerando o debate atual sobre comportamento ético, seja no âmbito das relações individuais, quanto das 
relações empresariais, no que tange a ética das virtudes, é incorreto afirmar:

(A)  a palavra virtude, em sua origem, no latim virtus, significa uma atitude positiva do ser humano, que o 
motiva a agir de forma a fazer o bem para si e para os outros.

(B)  a ética das virtudes surgiu com os filósofos gregos, sendo defendida por Sócrates, Platão e Aristóteles.

(C)  a coragem, a justiça, a prudência e a temperança não são exemplos das virtudes aristotélicas.

(D)  o homem virtuoso, no entender de Aristóteles, é aquele capaz de refletir e escolher sobre o que é mais 
adequado para a sua vida e para os demais com quem convive em sociedade, buscando um ponto de 
equilíbrio.

(E)  a ética das virtudes é composta por quatro fases: a anomia, a heteronomia, a socionomia e a autonomia.

Questão 28

Questão 29

Questão 30
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Logística
Exame: 14/06/15 (domingo), às 13h30min

Caro(a) candidato(a),

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

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Logística 13     



DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA INGRESSO, PARA O ACESSO 

E PARA ESPECIALIZAÇÃO.

Portaria CEETEPS–GDS nº 963, de 31 de março de 2015.

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados 

no Processo Seletivo-Vestibulinho, do  o semestre de 2015, 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: 16 e 17/07/2015;

• 2a lista de convocação e matrícula: 20 e 21/07/2015;

• 3a lista de convocação e matrícula: 22/07/2015;

• 4a lista de convocação e matrícula: 23/07/2015;

• 5a lista de convocação e matrícula: 24/07/2015.

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:

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

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

• 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);

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

• Histórico Escolar com Certifi cado 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;

• 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 da Educação dos Estados correspondente.

§ 4º – Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec, além das previstas nos parágrafos

anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec em que pretende estudar, os

dias em que serão afixadas.

§ 5º – O candidato convocado em qualquer uma das listas que não efetuar sua matrícula na data marcada perderá o

direito à vaga e seu nome não constará de quaisquer outras listas que porventura sejam divulgadas.

§ 6º – O candidato deverá verificar o horário para a matrícula junto à Etec/Extensão de Etec em que pretende estudar,

pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
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