
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Administração

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

VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 21/01/2018 (domingo), às 13h30min

BOA PROVA!
Gabarito ofi cial

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 22/01/2018, 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 fi 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/fi ta ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova.

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo, bem como a desobediência          
às exigências registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a 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 1951, de 10/11/2017;
• 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 1951, de 10/11/2017;
• 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 06/02/2018.



O projeto do Cambará Eco Hotel teve custo 
cerca de 30% maior do que um convencional, mas 
o excedente já foi pago. Ele foi planejado, desde a 
obra, para aproveitar recursos energéticos, hídricos 
e de material. 

Em linhas gerais, o hotel faz o máximo uso 
possível da iluminação solar, desde a posição em 
que o empreendimento foi construído até a opção 
de grandes janelas de vidro. O empreendimento 
faz captação da água da chuva e tem encanamento 
específico para seu uso. Além disso, conta com dois 
tanques de tratamento anaeróbico para tratamento 
de esgoto. 

A gestão prioriza compras locais, dos alimentos 
ao material de decoração, mesmo quando os 
produtos são mais caros. Os chuveiros, torneiras e 
vasos sanitários funcionam com baixo fluxo de água, 
para evitar o desperdício.

Conta com aquecimento solar para a água, todos 
os equipamentos eletroeletrônicos têm selo Procel 
(consomem menos energia) e cada ala do hotel 
tem sistema próprio de controles. Os hóspedes são 
alocados por área, o que otimiza o uso da energia 
nos corredores, por exemplo.

Ainda assim, há sensores de presença nas áreas 
de circulação e lâmpadas fluorescentes, em vez de 
incandescentes. Ambientes abertos e bem-ventilados 
dispensam a luz artificial e o ar-condicionado. 
O lixo orgânico é reaproveitado como adubo. 
O hotel cultivou mais de 2 mil mudas de árvores 
e arbustos nativos. Os objetos que decoram os 
ambientes, entre eles tapetes, rodapés, rodaforros, 
móveis, são feitos com material reciclado e todas as 
aquisições são preferencialmente de indústrias da 
cidade e da região. A comunidade tem prioridade na 
contratação e é feito treinamento dos moradores das 
redondezas para a área do turismo, além de patrocínio 
de projetos sociais no entorno e incentivo para que 
os hóspedes interajam com tais iniciativas e levem 
para casa a produção de pequenos agricultores. 
Adaptado de Hotel Gaúcho é referência em sustentabilidade -Jornal do Comércio 
<http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/02/economia/547718-hotel-gaucho-
e-referencia-em-sustentabilidade.html> Acesso em: ??.??.2017.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 1 a 5



A partir do texto, é possível afirmar que a estratégia de marketing da empresa tem como um dos seus  
pilares a(o):

(A) Preço baixo.

(B) Aumento do Market Share.

(C) Fortalecimento da Marca.

(D) Fidelização do cliente.

(E) Responsabilidade social.

Considerando o texto, pode-se afirmar que o planejamento estratégico da empresa tem como pilar:

(A) O aumento de lucro, com baixo custo de investimento e economia na operação do hotel.

(B) A diminuição de custos em investimentos e operações comerciais, com preços competitivos.

(C) Foco na sustentabilidade que gera, a médio e longo prazo, a diminuição de custos.

(D) Foco na rentabilidade, buscando fornecedores nacionais com preços competitivos. 

(E) Retorno rápido do investimento aos acionistas e investidores, com aumento da ocupação.

A partir do texto, é possível afirmar com relação aos fatores que influenciam o cálculo da diária do hotel:

(A) Comprar alimentos na região contribui para que o custo variável seja menor do que compras em outras 
regiões.

(B) O custo indireto relacionado com consumo de água e luz nos quartos é menor do que em uma construção 
convencional.

(C) O custo variável relacionado com os salários dos funcionários administrativos impacta positivamente na tarifa.

(D) O custo variável relacionado com o consumo de água e luz nos apartamentos é menor que em um hotel 
convencional.

(E) O custo indireto relacionado com os salários das camareiras impacta positivamente sobre a tarifa.

Assinale a alternativa correta que apresenta com qual stakeholder, de acordo com o texto, a empresa estabeleceu 
um bom relacionamento:

(A) Fornecedores.

(B) Clientes.

(C) Sociedade.

(D) Comunidade.

(E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 02

Questão 01

Questão 04

Questão 03
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 O Magazine Luiza registrou, no terceiro trimestre 
de 2017, um resultado 273% mais alto que os 
R$ 24,8 milhões de lucro líquido do mesmo 
período do ano passado. Com isso, os papéis da 
empresa chegaram a subir 9%.
<https://exame.abril.com.br/videos/direto-da-bolsa/magazine-
luiza-tem-melhor-tr ime/stre -da-historia-e -lucra-273-mais/> 
Acesso em: 05.11.2017.

Questão 07

Questão 06

De acordo com o texto, o lucro líquido no terceiro trimestre foi de:

(A) R$ 67,7 milhões

(B) R$ 92,5 milhões

(C) R$ 52,1 milhões

(D) R$ 28,4 milhões

(E) R$ 89,3 milhões

Analise as estratégias utilizadas pelo Cambará Eco Hotel e assinale a alternativa correta sobre qual foi adotada, 
considerando as apresentadas a seguir:

(A) Ações de logística reversa para agregar valor ao serviço.

(B) Investimento na sazonalidade para maior venda.

(C) Liderança geral de custos com preço competitivo.

(D) Mobile Marketing para maior divulgação.

(E) Estratégia de Marketing não convencional.

Questão 05

Considerando que o valor das ações subiram 9%, chegando a R$ 66,99, o valor anterior antes do aumento era de:

(A) R$ 61,46

(B) R$ 62,89

(C) R$ 63,00

(D) R$ 61,00

(E) R$ 62,55
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 Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7 



Considerando a imagem, podemos afirmar que o funcionário da empresa:

(A) demonstrou preocupação com os interesses do consumidor, resolvendo seu problema rapidamente.

(B) teve foco na divulgação de sua empresa em redes sociais, onde poderia obter novos clientes.

(C) agiu de forma reativa, a fim de evitar uma divulgação negativa da empresa nas redes sociais.

(D) não atendeu à solicitação do cliente, pois não resolveu seus problemas de forma assertiva.

(E) atendeu à solicitação do cliente, porque, dentre os seus clientes, esse era considerado especial.

<https://i1.wp.com/humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociais-direito-do-consumidor-140312-amarildo-humor-politico.jpg>
Acesso em: 20.11.2017. Original colorido.

Questão 08
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Analise a fi gura a seguir para responder à questão de número 08



Mesmo quem não conhece a fundo o mundo das startups 
provavelmente já ouviu falar do Nubank: criado há apenas quatro anos, 
o negócio surgiu com a proposta de empreender no complexo ramo das 
instituições financeiras. Para isso, criou um cartão de crédito 100% digital.

De lá para cá, a startup já recebeu 13 milhões de pedidos pelo cartão 
“roxinho”. 

Com 2,5 milhões de clientes na carteira, o Nubank recentemente 
anunciou outro passo ousado: a criação de sua própria conta digital.

A NuConta é uma conta de pagamentos e, por lei, todo dinheiro é 
depositado em nome do cliente e investido em títulos públicos, como as 
LFTs. Um pedaço desses ganhos – cerca de 1% sobre o rendimento – será 
retirado para pagar os custos operacionais da NuConta.
Adaptado de Fonseca, Mariana, Empreender é todo dia um 7 a 1, diz co-fundadora do Nubank. 
<https://exame.abril.com.br/pme/todo-dia-e-um-7-a-1-diz-co-fundadora-do-nubank-sobre-empreender/> 
Acesso em: 02.11.2017.

<HTTPS://EXAME.ABRIL.COM.BR/BLOG/SUA-CARREIRA-SUA-GESTAO/ENTREVISTA-COMO-FAZER-A-

A Nubank pode ser considerada como startup porque:

(A) É um negócio inovador, em pequena escala e com baixo investimento em um mercado competitivo.

(B) É um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza.

(C) É um modelo de negócios em que os lucros previstos são altos, com riscos planejados e mínimos.

(D) É um negócio com alto risco e baixa inovação, em que as expectativas dos clientes são priorizadas.

(E) É um negócio que, em ambientes de extrema incerteza, não pode ser reproduzido facilmente.

Considerando a informação do texto de que o cartão de crédito é 100% digital, pode-se afirmar que, em comparação 
com a operação do cartão de crédito tradicional:

(A) Representa um custo maior do ponto de vista financeiro, porém menor uso de recursos humanos.

(B) A operação é mais complexa do ponto de vista do uso de recursos materiais, pela informatização.

(C) Trata-se de uma operação simplificada, com menor uso de recursos materiais, humanos e financeiros.

(D) A utilização de recursos humanos é maior e de recursos financeiros é menor, pela informatização.

(E) Não há uma diminuição de custos, pois o uso de recursos humanos, financeiros e materiais é igual.

Questão 10

Questão 09
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A nalise o texto a seguir para responder às questões 9 a 11



O texto refere-se aos custos operacionais, que incluem:

(A) Investimentos e mão de obra.

(B) Dívidas e impostos.

(C) Distribuição do lucro e taxas.

(D) Mão de obra e taxas.

(E) Dívidas e investimentos.

Como ganhar dinheiro vendendo brigadeiros

O custo unitário do brigadeiro é composto por:

• Custo da receita – R$ 0,50

• Custo de preparo (água, luz, panela, eletrodoméstico) – R$ 0,05 (10% do custo 
    da receita)

• Custo de mão de obra –R$ 0,78
Baseado em Economista ensina a calcular lucro na produção e venda de doces, disponível em <http://g1.globo.com/hora1/
noticia/2015/01/economista-ensina-calcular-lucro-na-producao-e-venda-de-doces.html> Acesso em: 20.11.2017. 

Considerando os custos apresentados no texto, o custo de 40 brigadeiros seria de:

(A) R$ 51,20

(B) R$ 53,20

(C) R$ 55,20

(D) R$ 52,00

(E) R$ 35,20

Questão 11

Questão 12

Considerando um preço de venda de R$ 2,00 a unidade, qual o lucro obtido na venda de 40 brigadeiros?

(A) R$ 26,80

(B) R$ 28,80

(C) R$ 44,80

(D) R$ 24,80

(E) R$ 28,00

Questão 13
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Leia o texto a seguir para responder às questões 12 a 17



Para produzir um produto competitivo e fidelizar o cliente é necessário:

(A) Diminuir custo de mão de obra.

(B) Utilizar os ingredientes mais baratos.

(C) Utilizar matéria-prima de qualidade.

(D) Vender poucas unidades.

(E) Diminuir todos os custos.

Das estratégias de marketing do brigadeiro produzido, considerando a praça, assinale a alternativa correta que 
representa uma estratégia possível:

(A) Propaganda em mídias sociais.

(B) Degustação em grupos.

(C) Produção artesanal.

(D) Produção gourmet.

(E) Food bikes.

Considerando a possibilidade de exportação de brigadeiros, assinale a alternativa correta, analisando as afirmativas 
a seguir:

I. Para a exportação de um alimento, como o brigadeiro, é necessário 
considerar o prazo de validade do produto.

II. A exportação pode ser realizada por pessoa física, sendo desnecessária a 
legalização da empresa.

III. Para que o produto seja aceito no exterior, é necessário adaptá-lo às 
preferências do público alvo.

(A) São corretas as afirmativas I e III.

(B) São corretas as afirmativas II e III.

(C) São corretas as afirmativas I e II.

(D) São corretas as afirmativas I, II e III.

(E) Nenhuma das afirmativas está correta.

Questão 16

Questão 14

Questão 15
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Para calcular o preço de venda, lucro, previsão e controle de vendas, o aplicativo do Pacote Office mais 
indicado seria:

(A) Word.

(B) Power Point.

(C) Excel.

(D) Outlook.

(E) Acess.

Considerando a imagem e o texto em português, assinale a alternativa correta:

(A) A responsabilidade pelo ato imprudente é do funcionário e da empresa.

(B) O empregado buscou a solução mais rápida à necessidade de colocar o cartaz.

(C) O funcionário é imprudente e não houve, por parte da empresa, negligência.

(D) A empresa forneceu os equipamentos de segurança, mas o empregado não usou.

(E) Não houve atitude imprudente do funcionário nem negligência da empresa.

Questão 18

Questão 17

<https://tinyurl.com/ycntp85y> Acesso em: 20.11.2017. Original colorido.<https://tinyurl.com/ycntp85y> Acesso em: 20.11.2017. Original colorido.

Texto da imagem em português: “Normas de segurança do local de trabalho”.
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Analise a fi gura a seguir para responder à questão de número 18



Maneiras espetaculares de deixar seu emprego

Um colaborador do Twitter deixou seu emprego de forma espetacular, 
ao excluir o perfil de Donald Trump da rede social. Um comissário de 
bordo, ao ser ignorado por uma passageira quando pediu que ela se 
sentasse, pegou uma cerveja, acionou o escorregador inflável e saiu. Um 
funcionário do aeroporto escreveu seu pedido de demissão em um bolo. 
Uma funcionária gravou um vídeo com a música Gone no escritório vazio 
e postou o vídeo na internet. Outro pediu à sua banda que se escondesse, 
e quando entregou seu pedido, a banda entrou tocando uma música 
comemorativa.

 Adaptado de Bolo, cerveja e dança para o chefe: os mais ‘estranhos’ e divertidos pedidos 
de demissão

<http://www.bbc.com/portuguese/geral-41866526> Acesso em: 03.11.2017.

Do ponto de vista do clima organizacional, podemos deduzir, a partir do texto que:

(A) A relação do funcionário com a empresa era positiva, e os pedidos de demissão foram somente uma 
expressão de criatividade.

(B) A satisfação com o próprio trabalho, carreira e relação com superiores e/ou clientes foram a motivação para 
os pedidos.

(C) A forma como pediram demissão demonstra uma insatisfação com seu trabalho e passa uma mensagem de 
desabafo.

(D) Todos os pedidos de demissão demonstram uma falta de profissionalismo e baixo nível de 
responsabilidade.

(E) A relação interpessoal no ambiente de trabalho é um fator pouco preponderante nos pedidos de demissão.

Pa ra evitar situações como as retratadas no texto, em seu sistema de recrutamento, as empresas deveriam adotar 
as seguintes medidas:

(A) Treinamento dos funcionários sobre como manter uma adequada postura profissional em todos os 
momentos.

(B) Definir com clareza o perfil da vaga, ou seja, qual a função a ser exercida, o que se espera dela e qual o perfil 
do candidato.

(C) Utilização de testes psicológicos para determinar se o candidato possui o perfil psicológico e técnico desejado.

(D) Aplicação de dinâmicas em grupo e entrevistas com diversos profissionais para selecionar o perfil adequado.

(E) Integração do funcionário aos locais e pessoas com os quais vai trabalhar, para evitar conflitos 
desnecessários.

Questão 20

Questão 19
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Leia o texto a seguir para responder às questões de número 19 a 21



Assinale a alternativa correta que apresenta uma forma de mapear a insatisfação de funcionários que leva a ações 
como as do texto:

(A) Análise de cargos e salários.

(B) Estudo sobre a hierarquia.

(C) Descrição dos cargos. 

(D) Análise do clima organizacional.

(E) Programa de integração.

Ass inale a alternativa correta considerando a atitude do retratado na imagem e escolhendo, a partir das 
ações a seguir, qual (is) tem relação com o problema apresentado e deveria(m) ser adotada(s) por uma empresa 
sustentável:

Questão 21

Questão 22

I. Utilização de energia solar.

II. Captação de água de chuva.

III. Reciclagem de lixo.
(A) I, II e III

(B) I e II

(C) I

(D) II

(E) III
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Analise a fi gura a seguir para responder à questão de número 22

<https://tinyurl.com/yc6ta3hq> Acesso em: 20.11.2017. Original colorido.



Considerando o desconto na compra de jeans novos em troca da entrega de jeans usados a Guess, assinale a 
alternativa que representa melhor essa medida:

(A) Economia de recursos na produção de seus jeans.

(B) Aproveitamento de mão de obra local.

(C) Preços mais baixos e fidelização de clientes. 

(D) Utilização de canais diferenciados para venda.

(E) Uso da logística reversa no processo de venda.

Ao  auxiliar a ONG Arrastão, os Irmãos Campana estão utilizando sua expertise em prol da:

(A) Diversificação de produtos.

(B) Criação de nova marca.

(C) Fidelização de clientes.

(D) Responsabilidade social.

(E) Diferenciação de produtos.

Projeto de reciclagem de jeans une Guess, 
Campana e Arrastão

Em 2017, as lojas de jeans Guess receberam doações de 
jeans usados de qualquer marca para um projeto que une a 
ONG Projeto Arrastão e os designers Fernando e Humberto 
Campana. Os clientes tiveram, em troca da entrega dos jeans 
usados, descontos em peças novas. As peças coletadas viram 
almofadas, capas e revestimentos de bancos e banquetas nas 
mãos de jovens da ONG. Os recursos obtidos com a venda são 
reinvestidos para atividades do Arrastão.

O Arrastão, hoje, tem programas em educação, cultura, 
geração de renda, habitação e qualidade de vida para todas 
as idades.

Adaptado de Projeto de reciclagem de jeans une Guess, 
Campana e Arrastão
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/maragama/2017/10/1930695-guess-recebe-jeans-
doados-para-projeto-dos-campana-com-ong.shtml> Acesso em: 20.11.2017.

Questão 24

Questão 23
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Lei a o texto a seguir para responder às questões 23 e 24



Tecnologia vai mudar dinâmica no mercado
de trabalho, diz pesquisa

  O avanço da tecnologia vai mudar a dinâmica do 
mercado de trabalho e até 45% das atividades feitas por 
profissionais podem ser automatizadas nos próximos dois ou 
três anos, fazendo com que a tecnologia substitua as tarefas 
cognitivas e as manuais para que as pessoas possam assumir 
tarefas não rotineiras e funções mais satisfatórias.

  As informações são do estudo “A Revolução das 
Competências” do ManpowerGroup, que foi apresentado no 
Fórum Econômico de Davos na semana passada.

  Apesar do provável aumento das máquinas no 
ambiente de trabalho, 64% das empresas afirmaram que o 
número de empregados não deve mudar, 19% pretendem 
aumentar a força de trabalho, 12% pretendem diminuir e 5% 
não sabem.

  Três entre quatro líderes empresariais acreditam que 
a automação exigirá novas competências nos próximos dois 
anos. “A tecnologia irá substituir atividades que são rotineiras 
e consideradas mecânicas. Para o profissional é esperado 
um escopo muito forte da competência e de características 
humanas, como a inteligência emocional. Ela favorece 
as relações humanas e a flexibilidade cognitiva, que é a 
competência de encontrar e identificar caminhos voltados 
para as condições de relações e negociações”, ressalta 
Márcia Almström, diretora de RH do ManpowerGroup.

<https://tinyurl.com/ycrqrrd3> Acesso em : 24.11.2017. Adaptado.

De acordo com o texto, a influência do avanço da tecnologia no mercado de trabalho

(A)  proporcionará às pessoas a possibilidade de desempenhar funções mais satisfatórias.

(B)  provocará efeitos nocivos, pois muitos trabalhadores perderão seus empregos.

(C)  ocorrerá unicamente em setores que necessitem de maior empenho cognitivo.

(D)  ocorrerá em, no máximo, dois ou três anos, e depois haverá um retrocesso.

(E)  afetará mais da metade das atividades feitas por trabalhadores humanos.

Questão 25
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Leia o texto para responder às questões de números 25 a 27



Leia o texto para responder às questões de números 28 a 30

O aumento do número de máquinas no mercado de trabalho, de acordo com o texto,

(A)  não afetará o número de trabalhadores para mais da metade dos empregadores.

(B)  aumentará o número de trabalhadores para mais da metade dos empregadores.

(C)  não ocasionará mudanças significativas para 5% da mão de obra empregada.

(D)  provocará a demissão de 19% do número de trabalhadores não habilitados.

(E)  levará a um maior número de demissões do que de contratações.

Pode-se destacar como um dos efeitos da automação, de acordo com o texto,

(A)  a diminuição do número de competências exigidas dos profissionais.

(B)  a maior exigência de profissionais habilitados a trabalhar individualmente.

(C)  o aumento do número de atividades rotineiras e mecânicas nas empresas.

(D)  a maior necessidade de profissionais que consigam trabalhar como as máquinas.

(E)  a valorização de características como a inteligência emocional no ambiente de trabalho.   

Ética e cidadania são dois conceitos fulcrais na sociedade 
humana. A ética e cidadania estão relacionados com as atitudes 
dos indivíduos e a forma como estes interagem uns com os outros 
na sociedade.

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos 
assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego, e significa 
aquilo que pertence ao caráter. A palavra “ética” vem do Grego 
ethos, que significa “modo de ser” ou “caráter”.

Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual 
o cidadão, o indivíduo está sujeito no seu relacionamento com a 
sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim civitas 
que quer dizer “cidade”.

Um dos pressupostos da cidadania é a nacionalidade, pois 
desta forma o indivíduo pode cumprir os seus direitos políticos. 
No Brasil os direitos políticos são orquestrados pela Constituição 
Federal. O conceito de cidadania tem se tornado mais amplo 
com o passar do tempo, porque está sempre em construção, já 
que cada vez mais a cidadania diz respeito a um conjunto de 
parâmetros sociais.

Questão 27

Questão 26
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Com o passar dos anos, a cidadania no Brasil sofreu uma 
evolução no sentido da conquista dos direitos políticos, sociais 
e civis. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, 
tendo em conta os milhões que vivem em situação de pobreza 
extrema, a taxa de desemprego, um baixo nível de alfabetização 
e a violência vivida na sociedade.

A ética e a moral têm uma grande influência na cidadania, pois 
dizem respeito à conduta do ser humano. Um país com fortes 
bases éticas e morais apresenta uma forte cidadania.
<https://tinyurl.com/ycdk7d5y> Acesso em : 24.11.2017. Adaptado.

Sobre a Ética é correto afirmar, de acordo com o texto, que

(A)  tem sentido oposto ao de moralidade.

(B)  é uma disciplina que tem conexão com a Filosofia.

(C)  difere do termo “caráter” por não se referir ao modo de ser.

(D)  é um conceito criado na Grécia Antiga que perdeu a sua função.

(E)  é um conceito individual e que garante ao indivíduo liberdade irrestrita.

A noção de cidadania apresentada no texto diz respeito

(A)  aos direitos e deveres que os indivíduos têm fora do meio social.

(B)  aos direitos políticos que não devem ser aplicados no contexto social.

(C)  ao conceito de cidade, apesar dos dois termos terem origens diversas.

(D)  às conquistas sociais, políticas e civis, que evoluíram ao longo dos anos.

(E)  à pobreza e à desigualdade social, que refletem as falhas da Constituição.  

S egundo o texto, os conceitos de ética e cidadania

(A)  referem-se ao indivíduo fora de seu meio social.

(B)  surgiram juntos, no mesmo período histórico, na Grécia Antiga.

(C)  estão relacionados, no que diz respeito ao comportamento humano.

(D)  não têm relação com as ações dos indivíduos, assunto de domínio da psicologia.

(E)  podem ser aplicados a quaisquer grupos sociais de seres vivos, humanos ou não.

Questão 28

Questão 30

Questão 29
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Administração
Exame: 21/01/2018 (domingo), às 13h30min

Prezado(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 E

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 1951, de 10 de novembro 2017

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

no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1o semestre de 2018, 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: 07/02 e 08/02/2018;

• 2a lista de convocação e matrícula: 09/02 e 15/02/2018;

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 ou com até 30 (trinta) dias do vencimento 

de sua validade 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 (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.


