
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Administração

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

VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/17
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 18/12/2016 (domingo), às 13h30min

BOA PROVA!

Gabarito ofi cial
O gabarito o� cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 19/12/16, 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 o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (o qual 
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/� 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 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 nº 1454, de 13/10/2016;
• 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 nº 1454, de 13/10/2016;
• 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 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 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 18/01/17.



“A mineradora Samarco foi reconhecida nos últimos 20 anos como uma das líderes em 
responsabilidade socioambiental no Brasil. Enfileirou prêmios, foi a primeira mineradora 
do mundo a ter a certificação ISO 14001 para todas as etapas de produção.”

Adaptado de Almeida, Álvaro. “o caso Samarco e o desmoronamento da responsabilidade social 
corporativa”. Isto é dinheiro. 
<http://www.istoedinheiro.com.br/blogs-e-colunas/post/20151109/caso-samarco-desmoronamento-responsabilidade-social-corporativa/7737.09/11/2015> 
Acesso em: 15.10.2016.

Leia os  textos a seguir para responder às questões 1 a 4.

Considerando as informações apresentadas no texto, calcule qual o corte de custo da área de segurança da 
empresa Samarco nos quatro anos anteriores ao desastre de Mariana. Assinale a alternativa que corresponde ao 
valor correto:

(A) R$ 32.750.000.000,00.

(B)         R$ 65.000.000,00.

(C)          R$ 13.100.000,00.

(D)       R$ 131.000.000,00.

(E)       R$ 327.500.000,00.

O corte de custos da empresa Samarco na área de segurança resultou em:

(A) Otimização do uso de recursos.

(B) Melhoria dos processos de produção.

(C) Uso de recursos na prevenção de acidentes.

(D) Condições inseguras de trabalho.

(E) Diminuição de custos a longo prazo.

“A Samarco, mineradora responsável pela barragem da tragédia de Mariana (MG) em 2015, 
já gastou em ações para minimizar os danos do rompimento ao menos 50 vezes o valor 
que havia cortado da área de segurança de seus reservatórios nos quatro anos que antecederam 
o desastre.

A mineradora informou à Justiça ter desembolsado até o mês de julho, só no Estado 
de Minas Gerais, R$ 655 milhões para mitigar os estragos ambientais e sociais do desastre.” 
Folha de São Paulo. 15/10/2016

Adaptado de Bertoni, Estevão; Marques, José. Tragédia de Mariana já custou R$ 655 milhões para 
mineradora Samarco.” 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1823003-tragedia-de-mariana-ja-custou-r-655-milhoes-para-mineradora-samarco.shtml> Acesso em: 15.10.2016.
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Questão 01

Questão 02



 A partir do texto, é possível afirmar que:

(A) A empresa Samarco pode ser considerada referência em sustentabilidade.

(B) A certificação ISO 14001 dá a uma empresa uma garantia contra acidentes.

(C) Os altos valores pagos para mitigar os danos são ações de sustentabilidade.

(D) Os laços de confiança com a comunidade foram estreitados com as ações da empresa.

(E) O discurso de responsabilidade social corporativa não condiz com a realidade.

A Norma ABNT NBR ISO 14001, citada no texto, foi obtida pela empresa Samarco por ter excelência em seu:

(A) Sistema de Gestão Ambiental.

(B) Sistema de gerenciamento de qualidade.

(C) Sistema de auditoria interna da qualidade e ambiental.

(D) Sistemas de Gestão de Energia.

(E) Sistemas de Gestão de Recursos.

Considere a fi gura a seguir para responder à questão de número 05.

<http://tinyurl.com/nch8esl> Acesso em: 09.11.2016. Original colorido.
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Questão 03

Questão 04

Questão 05

Analisando a figura apresentada, pode-se afirmar que, para um bom atendimento aos pacientes, o médico precisa 
desenvolver o seguinte comportamento:

(A) Rapidez no atendimento, 
diminuindo o tempo da consulta.

(B) Segurança no diagnóstico, dizendo 
ao paciente qual doença ele tem.

(C) Sinceridade no seu parecer, não 
escondendo do paciente seu 
estado.

(D) Interesse e competência na 
orientação adequada ao paciente.

(E) Demonstrar sua importância 
enquanto médico.



Cinco habilidades que todo recrutador procura nos candidatos:

 Boa comunicação – saber se expressar, escrever com clareza e falar de maneira 
articulada.

  Capacidade de resolver problemas – uso do raciocínio lógico, criatividade e 
experiência na solução de problemas;

 Organização e planejamento – trabalhar com foco no objetivo, organizar 
agenda e planejar tarefas de acordo com os prazos;

 Respeito pela diversidade – respeitar diferentes culturas, gostos, gêneros, 
religiões e opções sexuais;

 Trabalho em equipe – comunicar-se bem com as pessoas, tratar todo mundo 
com respeito e profissionalismo e encontrar soluções ao invés de apontar os 
problemas.

<http://inquietaria.99jobs.com/5-habilidades-que-todo-recrutador-procura-nos-candidatos> Acesso em: 14.10.2016. Adaptado de Rafael   
Duarte, “5 habilidades que todo recrutador procura nos candidatos”, 99jobs.

Questão 06

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 06, 07 e 08.

Na etapa de recrutamento, qual instrumento permite reconhecer a habilidade de comunicação do candidato:

(A) Anúncio em revista.

(B) Currículo.

(C) Questionário de múltipla escolha de conhecimentos específicos do cargo.

(D) Questionário de múltipla escolha sobre conhecimento gerais.

(E) Ficha de dados pessoais do candidato.

Assinale as formas de seleção mais adequadas para analisar se o candidato possui as cinco habilidades descritas 
no texto apresentado anteriormente:

(A) Prova de conhecimentos específicos, testes de habilidades motoras e ficha de dados pessoais.

(B) Análise de diplomas, testes de habilidades motoras e provas de conhecimentos gerais.

(C) Técnicas de simulação, entrevista e testes psicológicos.

(D) Ficha de dados pessoais, provas de conhecimentos específicos e análise de diplomas.

(E) Testes de habilidades motoras, testes físicos e análise de diplomas.
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Questão 07



No que se refere às habilidades apresentadas no texto, assinale a seguir qual(is) esta(ão) relacionada(s)  
a uma competência organizacional e corresponde(m) a função(ões) da administração segundo as teorias de Fayol:

(A) Respeito pela diversidade.

(B) Trabalho em equipe.

(C) Boa comunicação.

(D) Capacidade de resolver problemas.

(E) Organização e planejamento.

No programa Excel, nas células A1, A2, A3 constam os valores de entrada de dinheiro em uma semana. Nas células 
B1, B2 e B3 estão registrados os valores das contas a pagar da mesma semana. Para calcular o lucro ou prejuízo da 
semana, deve ser utilizada a seguinte fórmula:

(A) =SOMA(A1;A2;A3)–SOMA(B1;B2;B3)

(B) SOMA (A1+A2+A3–B1–B2–B3)

(C) A1+A2+A3+B1+B2+B3

(D) =SOMA A1+A2+A3–B1–B2–B3

(E) =SOMA A1;A2;A3;B1;B2;B3

Assinale a alternativa correta que mostra os aplicativos por meio dos quais é possível criar um fluxograma:

(A) Access Word Power Point

(B) Excel Word Power Point

(C) One Note Access Word

(D) Power Point Outlook Excel

(E) Access Outlook Excel
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Questão 10

Questão 08

Questão 09



Padaria drive-thru

A Pão To Go tem uma proposta inusitada: é uma rede de franquias de 
padarias drive-thru, na qual o cliente pode pegar produtos como pão e 
leite sem precisar sair do automóvel.

Criada em 2013, a marca conta com 17 unidades em operação. (...) O 
negócio ressalta que já conta com master franqueados nos Estados Unidos 
e em Portugal e está planejando a expansão para tais países.

Investimento inicial: 240 mil reais

Prazo de retorno: 22 meses
<http://exame.abril.com.br/pme/noticias/franquias-inusitadas-criativas-comecar-empreender> Adaptado de 22 franquias inusi-
tada para quem quer começar a empreender.

Considere os textos a seguir para responder às questões de números 11 a 16.

        Composição média dos custos de produção do pão francês:

FUNCIONÁRIOS: 40,60%; MATÉRIA-PRIMA: 23,50%; ENERGIA: 14,42%; ÁGUA: 0,80%;

EMBALAGEM: 1,80%; IMPOSTOS: 15,20%; ALUGUEL: 3,38%; OUTROS: 1,02%;

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-diferencial-financeiro-do-pao-do-dia,f29d347ea5b13410VgnVCM100000b272010aRCRD> Acesso em: 16.10.2016. 
Adaptado de “O diferencial financeiro do Pão do dia”

Uma financeira oferece um empréstimo do valor do investimento inicial para a abertura de uma Padaria Drive-Thru 
com juros simples totais de 750% (75% ao ano), em 120 parcelas. Qual o valor da prestação a ser paga à financeira?

(A)      R$ 2.000,00

(B)      R$ 3.500,00

(C)    R$ 18.750,00

(D) R$ 150.000,00

(E)    R$ 15.000,00

Questão 11
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Caso o lucro líquido mensal da franquia de uma Padaria Drive-thru seja de R$10.000,00, é possível afirmar que:

(A) O prazo de retorno do investimento será maior que o previsto.

(B) O prazo de retorno do investimento será igual ao previsto.

(C) O prazo de retorno do investimento será menor que o previsto.

(D) O investimento não será recuperado.

(E) O lucro líquido não tem relação com retorno do investimento.

Questão 14

Analisando as informações da padaria Drive-thru a partir da análise FOFA (forças, fraquezas, oportunidades  
e ameaças), pode-se afirmar que a venda rápida e facilitada dos produtos pode ser classificada como: 

(A) Ameaça.

(B) Fraqueza.

(C) Oportunidade.

(D) Força.

(E) Oportunidade e força.

Assinale a alternativa que apresenta a correta contabilização do pagamento de insumos para a fabricação dos 
pãezinhos: 

Debita CreDita

(A) Caixa Duplicata a receber

(B) Duplicata a receber Caixa

(C) Contas a receber Duplicata a pagar

(D) Duplicata a pagar Caixa

(E) Caixa Duplicata a pagar
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Questão 13

Questão 12



Os impostos do pão francês fabricados em novembro de 2016 serão recolhidos em dezembro de 2016.  
Assinale a alternativa correta sobre qual princípio da contabilidade determina que os efeitos das transações e 
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou 
pagamento: 

(A) Princípio da Prudência.

(B) Princípio da Competência.

(C) Princípio da Continuidade.

(D) Princípio da Entidade.

(E) Princípio do Registro pelo Valor Original.

Questão 17

Questão 16

Questão 15

Assinale a alternativa correta que mostra em qual conta do Balanço patrimonial os valores de funcionários  
serão lançados:

(A) No Passivo Exigível a longo prazo, somente em Encargos Sociais.

(B) No Passivo Circulante, somente em Salários a Pagar.

(C) No Passivo Circulante, em Encargos Sociais a Pagar e Salários a Pagar.

(D) No Passivo Exigível a longo prazo, somente em Salários a Pagar.

(E) No Passivo Exigível a longo prazo, em Encargos Sociais a Pagar e Salários a Pagar.

Você deve selecionar um documento inteiro no Word, copiar e colar. Os comandos utilizados são:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

+
,

+
,

+
.

+
,

+
,

+
.

+
,

+
,

+
.

+
,

+
,

+
.

+
,

+
,

+
.
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Analisando a figura apresentada, assinale a alternativa a seguir que corresponde a teoria a respeito do estudo 
de tempos e movimentos em fábricas, estabelecendo a especialização do operário de acordo com as fases do 
trabalho:

(A) Elton Mayo.

(B) Max Weber.

(C) Maslow.

(D) Herzberg.

(E) Taylor. 

<https://atravesdahistoria.files.wordpress.com/2014/08/blog.jpg> Acesso em 15.10.2016.

Empresa Johnson e Johnson

Missão

 “Ser uma companhia de saúde, higiene e beleza que cresce acima do 
mercado através de superior satisfação do consumidor e dos clientes.”

Visão

“A Johnson & Johnson do Brasil promoverá o bem-estar de cada pessoa, 
fazendo parte de sua vida, pelo menos uma vez por dia, desde sua infância 
até a maturidade.”

<www.jnjbrasil.com.br/johnson-e-johnson/o-que-nos-inspira> Acesso em 15.10.2016. Adaptado.

Considere o texto a seguir para responder às questões de números 19, 20 e 21.

Analise a fi gura a seguir e responda à questão de número 18.

Questão 18

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Administração 9     



Questão 21

Questão 20

Assinale a alternativa correta que apresenta o stakeholder contemplado na Visão da empresa:

(A) Gerentes.

(B) Concorrentes. 

(C) Clientes.

(D) Fornecedores.

(E) Colaboradores.

Assinale a alternativa correta que apresenta as características esperadas para uma missão que podem ser 
identificadas na missão da Johnson & Johnson:

(A) Apresenta o que se deseja no futuro para a empresa e seus ideais.

(B) Define o propósito da empresa existir e sua identidade.

(C) Apresenta os ideais de comportamento e seus sonhos a serem realizados.

(D) Define suas relações com clientes e fornecedores e seus ideais. 

(E) Apresenta sua identidade e situação em que a empresa deseja chegar no futuro.

Qual valor está mais evidente na Missão e Visão da empresa Johnson & Johnson:

(A) Inovação.

(B) Mudança.

(C) Simplicidade.

(D) Qualidade.

(E) Segurança.

Questão 19
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O programa de treinamento dos funcionários faz parte de qual planejamento?

(A) Operacional, apenas.

(B) Tático, apenas.

(C) Tático e Estratégico.

(D) Estratégico, apenas.

(E) Operacional e estratégico

Considere o texto a seguir para responder às questões de número 22, 23 e 24. 

O Planejamento estratégico é elaborado pelos altos escalões da 
empresa, visando atingir metas de longo prazo. O planejamento tático é 
elaborado para o médio prazo, a partir da tradução e interpretação das 
decisões estratégicas para o nível departamental. Já o planejamento 
operacional é de curto prazo e apresenta, para cada atividade ou tarefa, 
o direcionamento dado pelo planejamento tático.

A empresa Aamesi atua há 20 anos fabricando fraldas descartáveis 
e produtos de higiene para bebês, para a classe C. Um grande grupo 
empresarial comprou a empresa e decidiu lançar uma linha premium 
voltada à classe A, com perspectiva de ser a número dois no mercado no 
prazo de cinco anos. Foram adquiridas novas máquinas para a produção 
em 2016, pois os novos produtos exigiam uma tecnologia mais avançada 
do que a utilizada anteriormente. Foi criado um novo fluxograma do 
processo de produção das fraldas e controle de qualidade. O departamento 
de Recursos Humanos criou, então, programas de treinamento para todos 
os departamentos da empresa de acordo com a mudança organizacional 
e nova linha de produto. 

Questão 22

A decisão sobre lançamento de nova linha de produtos foi tomada no nível do 

(A) Planejamento Tático.

(B) Planejamento Estratégico.

(C) Planejamento Tático e Operacional.

(D) Planejamento Estratégico e Operacional.

(E) Planejamento Operacional.

Questão 23
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Questão 24

O novo fluxograma de processo de produção de fraldas está relacionado com o planejamento:

(A) Operacional, apenas.

(B) Tático, apenas.

(C) Tático e Estratégico.

(D) Estratégico, apenas.

(E) Operacional e estratégico

De acordo com o que o personagem Dilbert escuta no primeiro quadrinho, e com o restante do diálogo que segue 
pelo restante da tirinha, pode-se concluir, corretamente, que a apresentação dele

(A)  obteve um resultado satisfatório.

(B)  provocou aversão nos executivos.

(C)  teve como tema o programa computacional PowerPoint.

(D)  não chegou a influenciar o planejamento dos executivos. 

(E)  não estava prevista no planejamento dos executivos.

Leia a tirinha para responder às questões de números 25, 26 e 27.

Questão 25

<http://tinyurl.com/gna55r5> Acesso em: 25.10.2016. Original colorido.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Administração12      



O artigo 1o do Código de Defesa do Consumidor determina: “O presente Código 
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública, e interesse 
social, nos termos dos arts. 5o, inciso XXXII, 170, inciso V da Constituição Federal e 
art. 48 de suas Disposições Transitórias”.

Questão 28

Nesse contexto, é correto afirmar que: 

(A) A promulgação do Código de Defesa do Consumidor se deve a expresso mandamento constitucional, 
uma vez que a Constituição Federal de 1988 determina que compete ao Estado a promoção, por meio de lei, 
da defesa do consumidor.

(B) Não há que se falar em mandamento Constitucional, pois o artigo 48 das Disposições Transitórias fixou 
prazo de 180 dias para a elaboração do Código e esse prazo foi desrespeitado.

(C) O Código de Defesa do Consumidor é uma conquista do movimento consumerista brasileiro e não uma 
determinação constitucional.

(D) As normas públicas e de interesse social instituídas no Código de Defesa do Consumidor podem ser 
derrogadas pela vontade do interessado dentro de uma determinada relação de consumo.

(E) Não há que se falar em caráter cogente das normas do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 
quando analisamos as chamadas cláusulas abusivas, sem qualquer regulamentação estatal ou dirigismo 
contratual.

A fala de Dilbert no segundo quadrinho

(A)  afirma que a apresentação teve de ser adaptada para se conformar às leis dos executivos.

(B)  valoriza a apresentação que ele fizera por conta própria, dizendo que os slides eram “legais”.

(C)  demonstra que a apresentação foi muito boa, embora os slides fossem “um monte de baboseira”.

(D)  reporta o descontentamento do personagem com os executivos, cujos planejamentos não seguem diretrizes 
precisas.

(E)  representa um contraponto à fala do primeiro quadrinho, pois, sendo os slides “um monte de baboseira”, 
dificilmente levariam a um resultado satisfatório. 

Questão 26

De acordo com o que se lê no terceiro quadrinho, pode-se afirmar corretamente que

(A)  o personagem Dilbert considera que a linha de produtos é impressionante.

(B)  o personagem Dilbert demonstra alguma surpresa com o que escuta.

(C)  o personagem Dilbert demonstra entusiasmo com o que escuta.

(D)  a linha de produtos e a apresentação não deveriam ter muito em comum.

(E)  a linha de produtos, ao contrário dos slides, não deveria ser “maquiada”.  

Questão 27
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O empregado X trabalhava como maquinista, contratado pelo regime CLT 
para a Ferrovia Tereza Cristina S/A, empresa essa que foi adquirida pela 
Ferrovia Centro Atlântica S/A. A Ferrovia Centro Atlântica S/A, por sua vez, 
resolveu que o empregado X, além de maquinista, nas horas vagas, deveria 
trabalhar em atividades administrativas, sem qualquer aumento salarial e 
se não aceitasse, seria dispensado.

Questão 29

Durante muitos anos, não havia uma boa parceria entre ética e negócios, uma vez que nestes imperava a lei 
da selva e todas as tentativas de sobrevivência aconteciam em um ambiente desleal. Essa situação está em 
processo de mudança e por isso, podemos afirmar que:

(A) As profundas alterações no mundo dos negócios, que caracterizaram os anos 1980 e 1990, ficaram no 
passado e não influenciam mais os negócios em curso no século XXI.

(B) Os padrões éticos são incompatíveis com as regras do mercado capitalista.

(C) Atualmente, quando falamos em ética, valores, integridade e responsabilidade, a comunidade empresarial 
aceita e vê com bons olhos e tenta incorporar essas práticas. 

(D) No mundo moderno, não há que se falar em troca no relacionamento entre empresas e sociedade, 
razão pela qual, os conceitos éticos podem e devem ser banidos.

(E) A ética empresarial aplica-se apenas às empresas sem fins lucrativos que agem em conformidade com 
os princípios morais e regras do bom proceder aceitas pela sociedade.

Questão 30

Considerando a situação do empregado X e as normas da CLT, é correto afirmar que:

(A) Correto o posicionamento da Ferrovia Centro Atlântica S/A que tem o poder de melhor alocar seus 
colaboradores, considerando os cargos existentes e, nesse caso, a CLT não tem aplicação.

(B)  A Ferrovia Centro Atlântica S/A está correta, pois, perante o artigo 9o da CLT somente são considerados nulos 
os atos que tragam prejuízo aos funcionários, o que não aconteceu no caso.

(C)  A Ferrovia Centro Atlântica S/A está promovendo um ganho nas competências individuais do profissional, 
que terá outros tipos de conhecimentos e por esse ganho não há como remunerar o empregado.

(D)  É melhor para o empregado X aceitar as condições impostas pela Ferrovia Centro Atlântica S/A, pois em 
tempos de crise a CLT não é respeitada e o Poder Judiciário sequer iria processar sua ação trabalhista.

(E)  O artigo 10 da CLT, ao determinar que as alterações na estrutura jurídica das empresas não podem afetar seus 
empregados, deve ser interpretado à luz dos artigo 2o e 448 da CLT, ou seja, a alteração proposta é nula de 
pleno direito.
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/17 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Administração
Exame: 18/12/2016 (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 De� 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 O INGRESSO, PARA O ACESSO 

E PARA A ESPECIALIZAÇÃO

Portaria CEETEPS-GDS nº 1454, de 13 de outubro de 2016

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 (Classe Descentralizada) 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.

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

no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1º semestre de 2017, 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: 19, 20 e 23/01/2017;

• 2a lista de convocação e matrícula: 24, 25 e 26/01/2017;

• 3a lista de convocação e matrícula: 27/01/2017;

§ 4o  –  Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), 

além das previstas nos parágrafos anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão 

de Etec (Classe Descentralizada) 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 (Classe Descentralizada) 

em que pretende estudar, pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
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