
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Segurança do Trabalho
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 no � nal 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.



Leia a notícia para responder às questões de números 1 e 2.

Leia o texto a seguir para responder à questão de número 3 
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Falta de Fiscalização - Um terço dos acidentes não são notifi cados

30/04/15

Problema se agrava porque há pouca fi scalização; em Minas Gerais, 
são 70 fi scais para 853 cidades.
O número de doentes e acidentados no trabalho pode ser até 27% maior 
do que o registrado ofi cialmente. Isso porque boa parte das empresas 
não cumpre o procedimento obrigatório de preencher a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) e enviar ao INSS. Em 2013, último dado disponível, 
foram comunicados à Previdência 550 mil acidentes no país. 
<http://www.viaseg.com.br/noticia/15882-falta_de_fiscalizacao__um_terco_dos_acidentes_nao_sao_notificados_.html> Acesso 
em: 17.11.2016. Adaptado. 

A cada ano o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) intensifi ca mais as 
ações de fi scalização junto às empresas dos diversos segmentos. De acordo 
com os levantamentos feitos pelo MTE é possível a identifi cação de setores 
que necessitam de projetos de intervenção para a  promoção da saúde e 
segurança do trabalhador, como demonstra a tabela a seguir. 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3F9B200D013FE2D6080225AD/Atualizar%20-%20INTERNET%20-%20DSST%20
-%20%202013%20%20-%20Acumulado%20Janeiro%20 %C3%A1%20Junho.pdf> Acesso em: 06.08.2013.

De acordo com o texto, se incluirmos o número 
de doentes e acidentados que não tiveram CAT 
emitidas, qual seria o número real de acidentes no 
trabalho, considerando o último dado disponível pela 
Previdência Social em 2013?

(A)  550.000.

(B)  148.000. 

(C) 620.000. 

(D)  700.000.

(E)  698.500.

A norma regulamentadora que 
estabelece procedimentos para a fiscalização, 
aplicação e multa para as empresas que 
descumprirem o disposto na Lei 6514/77 é a:

(A)  NR–1 Disposições Gerais. 

(B)  NR–4 Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho. 

(C)  NR–5 Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. 

(D)  NR–28 Fiscalização e Penalidades. 

(E)  NR–6 Equipamento de Proteção Individual.

Questão 01 Questão 02
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A NR que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para implementação de proteção a segurança e à 
saúder dos trabalhadores dos Serviços de Saúde é:

(A)  3. 

(B)  7. 

(C)  27.

(D)  32. 

(E)  35.

Considerando os dados da tabela anteriormente apresentada, é possível afirmar que os setores que menos 
apresentaram acidentes e sofreram fiscalizações, respectivamente, foram: 

(A)  Saúde.

(B)  Transporte.

(C)  Comércio.

(D)  Hotéis/Restaurantes.

 (E)  Instituições Financeiras.

Questão 03

Questão 04

Questão 05

Você como técnico de segurança do trabalho, terá que elaborar o treinamento da CIPA de sua empresa que  
será implantada no início do ano de 2017. Conhecedor dos recursos de informática, qual programa  
do Microsoft Office desenvolvido especialmente para a elaboração de planilhas, tabelas e gráficos, você  
poderá utilizar para apresentar os dados sobre acidentes do trabalho na empresa ocorridos no ano de 2016? 

(A)  Word. 

(B)  PowerPoint. 

(C)  Excel. 

(D)  Outlook. 

(E)  Access.
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Paulo é Técnico em Radiologia e acabou de ser contratado por um 
grande hospital em sua cidade para atuar na realização de exames de 
radiografia durante o horário comercial. Ao entregar sua documentação 
ao departamento de Recursos Humanos da empresa, Paulo sabia que teria 
direito a um adicional em seu salário de 10%, 20% ou 40% de acordo com 
o grau de exposição ao risco durante a realização de suas atividades.

O Técnico em Segurança do Trabalho é responsável por realizar diversas 
ações preventivas nos ambientes laborais, contando sempre com o auxílio 
de técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos 
ambientais, observando as normas regulamentadoras e as diretrizes de 
higiene e saúde do trabalho. 

Questão 06

Questão 07

O adicional recebido por Paulo refere-se a: 

(A)  Periculosidade.

(B)  Insalubridade. 

(C)  Adicional Noturno. 

(D)  Abono Salarial. 

(E)  Auxílio Doença.

Contudo, para o exercício da profissão, o mesmo depende de registro profissional em qual órgão? 

(A)  Conselho regional da categoria. 

(B)  Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA. 

(C)  Ministério da Previdência Social. 

(D) Ministério do Trabalho e Emprego. 

(E)  Sindicato dos técnicos em Segurança do Trabalho.



Analise o Mapa de Riscos apresentado para responder às questões de números 08 a 10.
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Os círculos existentes na ilustração representam: 

(A)  Os riscos pequeno, médio e/ou grande existentes no local de trabalho. 

(B)  O número de pessoas que trabalham em cada setor. 

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

(D)  Os mobiliários da empresa. 

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

Questão 08

Questão 09

A graduação e o tipo de risco podem ser representados no mapa de riscos, respectivamente por:

(A)  Cores diferentes. 

(B)  Formas e Cores diferentes. 

(C)  Letras e Números. 

(D)  Somente tamanhos diferentes. 

(E)  Tamanhos e Cores diferentes.

<http://www.areaseg.com/sinais/mapaderisco.html> Acesso em: 20.02.2014. Adaptado. Original colorido.
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A elaboração do Mapa de Riscos conforme preconiza a Norma Regulamentadora 5, é responsabilidade do(a): 

(A)  Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

(B)  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

(C)  Proprietário da empresa. 

(D)  Médico do trabalho.

(E)  Técnico em Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Questão 10

Questão 11

Questão 12

Os Sistemas de Gestão Ambiental e de Segurança do Trabalho estão ligados de alguma maneira. Os resíduos 
industriais, por exemplo, não podem comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. De acordo com a NR 
25, as empresas devem:

(A)  Buscar a redução da geração de resíduos.

(B)  Lançar seus resíduos apenas no ambiente interno. 

(C)  Lançar seus resíduos apenas no ambiente externo. 

(D)  Lançar os resíduos líquidos apenas em rios, lagos e mar. 

(E)  Formar lagoas de decantação para destinação dos resíduos diversos. 

É considerado acidente do trabalho a Doença Profissional, desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à 
determinada atividade, conforme relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; e Doença 
do Trabalho, aquela desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele 
se relacione diretamente.

Assinale a alternativa a seguir que não corresponde a uma doença do trabalho ou doença profissional:

(A)  Mal de Alzheimer. 

(B)  Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. 

(C)  Lesões por esforços repetitivos. 

(D)  Silicose. 

(E)  Asbestose.
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O ambiente de trabalho bem sinalizado contribui para reduzir o número de acidentes. Por isso, a sinalização deve 
estar em um local de fácil visualização e ser de fácil entendimento pelos trabalhadores. 

A representação gráfica dos riscos existentes em um setor de trabalho, realizada pela CIPA  com o auxílio do SESMT 
é chamada de: 

(A)  Ilustração de Trabalho. 

(B)  Mapa de Trabalho. 

(C)  Local de Riscos. 

(D) Mapa de Riscos. 

(E)  Saída de Emergência.

Questão 13

Questão 14

Questão 15

São consideradas Barreiras, os equipamentos, construções, ou regras que interrompem o desenvolvimento de um 
acidente ou reduzem suas consequências. Barreiras físicas como obstruções e obstáculos ou barreiras funcionais, 
como intertravamentos e bloqueios, também podem ser classificadas como: 

(A)  Equipamentos de Proteção Individual. 

(B)  Equipamentos de Proteção Respiratória. 

(C)  Equipamentos de Proteção Auditiva. 

(D)  Equipamentos de Proteção Coletiva. 

(E)  Equipamentos de Proteção Autônomos.

De acordo com a NR____, o _______________, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda 
ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação expedido pelo órgão nacional competente em matéria 
de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Aponte a alternativa que preencha corretamente os espaços do texto. 

(A)  6, Equipamento de Proteção Individual. 

(B)  9, Equipamento de Proteção Individual. 

(C)  6, Equipamento de Proteção Coletiva. 

(D)  9, Equipamento de Proteção Coletiva. 

(E)  7, Equipamento de Proteção Coletiva.



Analise a imagem a seguir, para responder às questões de números 16 a 18.
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A vestimenta e o calçado utilizados pelo personagem, cedidos pela empresa mediante a registro do seu 
fornecimento ao trabalhador, por meio de livros, fichas ou sistema eletrônico, são considerados: 

(A)  Equipamentos de Proteção Individual. 

(B)  Equipamentos de Proteção Autônomo. 

(C)  Equipamentos de Proteção Coletiva. 

(D)  Equipamentos de Proteção Ambiental. 

(E)  Equipamentos Protetivos.

<https://www.google.com.br/search?q=acidente+do+trabalho%25charge&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx2qHSsLDQAhUEkJAKHXxzDssQ_AUIBigB#imgrc=wpqVAKMjws03dM%3A> Acesso em: 
17.11.2016. Original colorido.

O risco ambiental do trabalho apresentado na imagem é: 

(A)  Químico e Físico. 

(B)  De acidente e Biológico. 

(C)  Biológico e Ergonômico. 

(D)  De acidente. 

(E)  Ergonômico.

Questão 16

Questão 17



Leia o texto a seguir para responder à questão de número 19.
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A placa que aparece na imagem associada à ação do trabalhador indica:

(A) A preocupação da empresa com os altos índices de acidentes.

(B) O número de funcionários que podem ser atingidos por acidentes.

(C) A negligência da empresa às Normas Regulamentadoras. 

(D) A importância da comunicação empresarial.

(E) Que a empresa cumpre todas as normas de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Questão 18

Questão 19

A segurança do trabalho é uma ciência que atua na prevenção 
de acidentes e problemas de saúde associados a riscos ocupacionais. 
Esse cuidado geralmente é realizado por meio de uma abordagem 
multidisciplinar que envolve treinamento dos funcionários, inspeções 
regulares e implantação de medidas de segurança específicas.

Uma dessas medidas é a adoção de cores para indicar e advertir 
sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho. A tabela de cores 
para sinalização de segurança  define as cores que devem ser usadas 
para delimitar áreas, advertir sobre perigos, sinalizar equipamentos 
de segurança, apontar objetos perigosos, entre outros. 

<http://www.epi-tuiuti.com.br/blog/tabela-de-cores-para-sinalizacao-de-seguranca-trabalho/> Adaptado. Acesso em: 17.11.2016. 

A norma regulamentadora que estabelece diretrizes para a utilização das cores em segurança do trabalho é a: 

(A)  NR 32 

(B)  NR 4 

(C)  NR 26 

(D)  NR 9 

(E)  NR 24
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A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um 
documento emitido para reconhecer tanto um acidente de 
trabalho ou de trajeto bem como uma doença ocupacional. 
A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos 
os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, 
mesmo que não haja afastamento das atividades, até o 
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.

Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata.

A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro 
do prazo legal estará sujeita à aplicação de multa. (conforme 
disposto nos Artigos 286 e 336 do Decreto 3.048/99).

Questão 20

Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico 
ou a autoridade pública (magistrados, membros do Ministério Público e dos serviços jurídicos da União e 
dos estados ou do Distrito Federal e comandantes de unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do 
Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar) poderão efetivar o registro deste instrumento junto à Previdência 
em quanto tempo? 

(A)  20 dias. 

(B)  45 dias. 

(C)  12 meses. 

(D)  5 anos. 

(E)  A qualquer momento.



Lei o texto a seguir para responder a questão 21. 
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Tratamento de resíduos industriais

Devido à intensa atividade industrial, esse volume de “sobras” da 
produção é enorme e, na maioria das vezes, não é devidamente 
descartado. Esse tipo de resíduo necessita de tratamento especial e sua 
gestão adequada  é o primeiro passo para que as empresas contribuam 
para um meio ambiente mais saudável. Por isso, os resíduos industriais 
não só devem ser armazenado separadamente, como também ser 
transportados em diferentes veículos, que precisam possuir placa de 
identificação e receber uma destinação final específica.

  Pela legislação brasileira, os geradores são obrigados a cuidar do 
gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final de seus resíduos, 
e essa responsabilidade é contínua e ininterrupta.

Desta forma, os resíduos industriais devem ser dispostos para tratamento 
e destinação ambientalmente corretos pelos empreendedores.

<http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/o-que-e-residuo-industrial-e-quais-sao-suas-classificacoes>. Acesso 
em: 17.11.2016. Adaptado. 

Qual a Norma Regulamentadora o técnico em Segurança do Trabalho deve utilizar para orientar corretamente a 
empresa na qual trabalha quanto aos cuidados e destinação adequada de seus resíduos industriais? 

(A)  NR 28. 

(B)  NR 5. 

(C)  NR 24. 

(D)  NR 25. 

(E)  NR 1.

Questão 21
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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 22, 23 e 24.

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 22

Questão 23

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 24

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

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.

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.

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.

Questão 25

Questão 26
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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 27

<http://tinyurl.com/zkheqsx> Acesso em: 25.10.2016.

Considere o cartum para responder às questões de números 28, 29 e 30.
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A respeito da forma verbal says no período “My boss says I can start working from home two days a week.” é correto 
afirmar que ela encontra-se

(A)  conjugada na terceira pessoa do singular e no tempo verbal Simple Past.

(B)  conjugada na primeira pessoa do plural e no tempo verbal Present Perfect.

(C)  conjugada na terceira pessoa do plural e no tempo verbal Simple Present.

(D)  conjugada na terceira pessoa do singular e no tempo verbal Simple Present.

(E)  conjugada na primeira pessoa do singular e no tempo verbal Present Perfect. 

Questão 30

De acordo com o texto do cartum

(A)  o funcionário desagradou ao chefe ao se posicionar sobre uma questão.

(B)  o funcionário discordou do chefe com relação ao sistema de trabalho.

(C)  o funcionário ouviu do chefe algo a respeito do sistema de trabalho.

(D)  o chefe afirmou não estar contente com o trabalho do funcionário.

(E)  o chefe se recusou a levar parte do trabalho para fazer em casa.

Ainda tendo por base o cartum, é correto afirmar, sobre os sábados e domingos, que esses são 

(A)  os únicos dias em que o chefe se recusa a trabalhar.

(B)  os únicos dias em que o funcionário se recusa a trabalhar.

(C)  os únicos dias em que o chefe e o funcionário não se encontram.

(D)  os dias em que o funcionário tem mais trabalho para fazer.

(E)  os dias em que o funcionário pode trabalhar de sua casa.

Questão 29

Questão 28



VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/17 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Segurança do Trabalho
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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