
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Logística

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 o� 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 � 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 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.
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No início do século 19, Henry Ford fundou a Ford Motor Company e introduziu importantes conceitos utilizados 
desde então nos sistemas produtivos das grandes organizações. Assinale a alternativa que contempla as práticas 
adotadas por Henry Ford:

(A)  Implementou o Toyotismo, que consistia em uma filosofia de otimização da produção com níveis de estoque 
próximos a zero.

(B)  Difundiu a utilização do kanban – cartão de sinalização utilizado para controlar os fluxos operacionais das 
empresas.

(C)  Implantou a linha de montagem, criando um sistema de esteira que movimentava os carros a serem 
produzidos, de modo que cada funcionário executasse a sua operação, aumentando a produtividade.

(D)  Inventou as máquinas a vapor, com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano e reduzir custos ao 
longo das linhas produtivas.

(E)  Criou a reengenharia, processo administrativo utilizado para manter as empresas competitivas no mercado 
por intermédio da racionalização de recursos. 

O movimento da qualidade total, iniciado no Japão e 
posteriormente disseminado pelo mundo todo, trouxe 
consigo um conjunto de novas técnicas ou metodologias de 
trabalho nas áreas de produção e administração. 
(MARTINS e LAUGENI, 2005, p.461).

A “Produção Enxuta” é um dos novos procedimentos voltados ao movimento da qualidade total e seu princípio 
consiste em:

(A)  Produzir bens e prestar serviços ao menor custo possível, fazendo com que os clientes sejam beneficiados 
pelos preços mais baixos estabelecidos pelas empresas que adotam tal prática.

(B)  Terceirizar a produção para empresas especialistas em manufatura, evitando assim eventuais defeitos na 
fabricação e custos desnecessários.

(C)  Exigir certificações de qualidade às empresas fornecedoras de matéria-prima, fazendo com que estas atendam 
prazos de entrega, diminuindo atrasos na linha de produção.

(D)  Utilizar diversas metodologias, como o housekeeping e o just in time, que permitem uma produção mais 
organizada, flexível e adaptável, mesmo com eventuais especificações rígidas de produto, fluxo de material e 
de atividades de produção.

(E)  Reestruturar as organizações com base na busca de eficiência de custos e eliminação de burocracia corporativa 
desnecessária.

Questão 02

Questão 01
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Instalações, máquinas, equipamentos e veículos, utilizados principalmente por empresas industriais quando da 
execução das suas operações, viabilizam a transformação de materiais em produtos finais e criam valor e satisfação 
aos clientes. A esses recursos dá-se o nome de:

(A)  Fatores de Produção.

(B)  Naturais.

(C)  Patrimoniais.

(D)  Financeiros.

(E)  Setor terciário.

Cada vez mais as organizações precisam atender de forma rápida, segura e com custo adequado seus clientes, 
e a escolha adequada dos meios de transporte para entrega de seus produtos é fator preponderante para isso.  
As atividades relativas à distribuição do que é fabricado pelas empresas são definidas com base nos tipos de 
modal de transporte, a saber:

(A) Rodoviário Aeroviário Ferroviário de Carga Multisseriado

(B) de Carga Rodoviário Ferroviário Metroviário Multimodal

(C) Rodoviário Específico Proforma Dutoviário Multimodal

(D) Rodoviário Aeroviário Ferroviário Dutoviário Multimodal

(E) de Carga Rodoviário Ferroviário Aeroviário Específico

Questão 04

Conjunto de ferramentas a serem utilizadas pelas organizações, esta prática consiste na adoção de alguns passos, 
à primeira vista, bem simples, que desenvolvem e difundem os conceitos de organização e qualidade no ambiente 
de trabalho:

(A)  5W2H.

(B)  5S.

(C)  PDCA.

(D)  Kaizen.

(E)  Just in Time. 

Questão 03

Questão 05
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Existe um importante setor nas empresas responsável pela entrada da matéria-prima e pelo fluxo de materiais, 
desde sua aquisição, com intuito de ser transformado por um processo produtivo, até a sua distribuição, garantindo 
condições de qualidade ao chegar ao cliente final. Esse núcleo organizacional é conhecido como:

(A)  Logístico.

(B)  Contabilidade.

(C)  Financeiro.

(D)  Manutenção.

(E)  Marketing.

As organizações estão investindo muito em funções 
e habilidades para produzir e vender produtos com 
lucratividade. Algumas priorizam a sua competência, muitas 
vezes, em áreas diferentes da manufatura [...] e seus produtos 
são todos produzidos por terceiros, nos mais diferentes 
pontos do planeta. 
(BERTAGLIA, 2009).

Metodologia elaborada inicialmente por Vilfredo Pareto, quando notou que grande porcentagem da renda total 
se concentrava nas mãos de uma pequena parcela da população, numa proporção aproximada de 80% e 20%, ou 
seja, 80% da riqueza total estava concentrada em 20% da população, foi absorvida pelas organizações e passou a 
ser utilizada como ferramenta de análise. Na área Logística, é empregada, principalmente, para avaliação financeira 
dos estoques e a ela dá-se o nome de:

(A)  Curva de possibilidade de produção.

(B)  Curva de Laffer.

(C)  Diagrama de Gantt.

(D)  Ciclo PDCA.

(E)  Curva ABC.

Questão 08

Questão 07

Questão 06

A passagem indica que o processo produtivo pode ser feito pela empresa ou por terceiros. A função da produção 
corresponde à/ao:

(A)  Envio de informações aos setores responsáveis pela armazenagem.

(B)  Transformação de insumos ou componentes em produtos finais.

(C)  Transformação de recursos com pouca liquidez em caixa.

(D)  Distribuição de produtos ao consumidor final.

(E)  Envio de relatórios gerenciais de vendas ao setor de Marketing.



VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Logística 5     

Periodicamente, as empresas listam seus bens e materiais disponíveis e armazenados, realizando a contagem 
física dos itens de seu estoque para um melhor controle, a fim de comparar a quantidade existente no registro do 
estoque e a quantidade real existente nas prateleiras. A esse processo, que também é conhecido como “Balanço”, 
denominamos:

(A)  Controle de pedidos de compra.

(B)  Espólio.

(C)  Inventário físico.

(D)  5W2H.

(E)  Supply chain.

A atividade logística deve ser vista através de duas grandes 
ações, que são denominadas de primárias e de apoio. 
A denominação de atividade primária identifica aquelas 
que são de importância fundamental para a obtenção dos 
objetivos logísticos de custo e nível de serviço que o mercado 
deseja, e essas atividades são consideradas primárias 
porque elas contribuem com a maior parcela do custo total 
da logística ou são essenciais para a coordenação e para o 
cumprimento da tarefa logística. 
(POZO, 2015, p.11).

Essas atividades primárias são:

(A) Processamento de pedidos Manutenção de estoques Manuseio de materiais

(B) Armazenagem Manuseio de materiais Transporte

(C) Transporte Porcessamento de pedidos Embalagem

(D) Transporte Manutenção de estoques Processamento de pedidos

(E) Manuseio de materiais Embalagem Manutenção de estoques

Questão 10

Questão 09
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Questão 11

O estudo do papel dos estoques nas empresas 
é tão antigo quanto o estudo da própria 
Administração. Como elemento regulador, quer 
do fluxo de produção, no caso do processo 
manufatureiro, quer do fluxo de vendas, no 
processo comercial, os estoques sempre foram 
alvo da atenção dos gerentes.

Visto como um recurso produtivo que no final 
da cadeia de suprimentos criará valor para o 
consumidor final, os estoques assumem papel 
ainda mais importante. Hoje as empresas 
procuram, de uma forma ou de outra, obter 
uma vantagem competitiva em relação a seus 
concorrentes, e a oportunidade de atendê-los 
prontamente, no momento e na quantidade 
desejada, é facilitada por meio da administração 
eficaz dos estoques. 
(MARTINS e ALT, 2009).

Para um melhor gerenciamento dos estoques, estes são alocados por categorias, a saber:

(A) Materiais 
genéricos

Produtos 
acabados

Materiais 
refugados

Estoque 
em trânsito

Estoque de 
segurança

(B) Matérias-primas Materiais 
semiacabados

Produtos 
acabados

Estoque
em trânsito

Estoque de 
segurança

(C) Materiais 
genéricos

Materiais 
a serem 
utilizados

Produtos 
acabados

Estoque 
mínimo

Estoque de 
segurança

(D) Materiais 
específicos

Produtos 
semiacabados

Materiais 
refugados

Estoque 
em trânsito

Estoque de 
segurança

(E) Matérias-primas Materiais
semiacabados Materiais básicos Produtos 

em trânsito
Estoque 
mínimo
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Os arranjos físicos dentro das organizações devem 
ser precedidos de estudos minuciosos. Uma 
nova disposição dos móveis, equipamentos e das 
pessoas traz importantes impactos. Assim sendo, 
além das desejáveis e mais facilmente mensuráveis 
consequências na produção, devem-se discutir 
os possíveis efeitos de mudanças na estrutura 
organizacional, geração de capital social, gestão do 
conhecimento e nos aspectos físicos, cognitivos e 
psíquicos do trabalhador. 
(ALVES FILHO, 2011, p.136).

As ações realizadas pelas empresas para dirimir os efeitos causados por conta de esforços durante a prática laboral 
são concebidas com base nos preceitos da ergonomia, cuja definição é:

(A)  Ciência que estuda as características humanas necessárias para o design de ferramentas, móveis, máquinas e 
ambiente para tornar o trabalho mais produtivo.

(B) Conjunto de atividades voltadas a profissionais que realizam atendimento a clientes de canais digitais, como 
a internet.

(C)  Ciência que estuda os tempos e movimentos dispendidos quando da produção das fábricas, com o objetivo 
de maximizar os recursos financeiros.

(D)  Período em que são promovidas atividades direcionadas à prevenção de acidentes no ambiente de trabalho 
e de doenças ocupacionais. 

(E)  Filosofia empresarial que analisa práticas de excelência do mercado e absorve a cultura organizacional, 
quando pertinente.

Questão 12

Questão 13

As atividades logísticas ganham cada vez mais importância na rotina das organizações. Dentre várias, destaca-se 
aquela formada pela sequência de operações que envolve a identificação do material, conferência do documento 
fiscal com o pedido, inspeção da quantidade e qualidade do material e sua aceitação, definida como:

(A)  Estocagem.

(B)  Pagamento.

(C)  Expedição.

(D)  Compras.

(E)  Recebimento.
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O processo de distribuição tem sido foco permanente 
das organizações, uma vez que os custos nele existentes 
são elevados e as oportunidades são muitas. Modelos de 
distribuição são discutidos a fim de obter-se a vantagem 
competitiva e colocar os produtos, principalmente bens de 
consumo, ao alcance dos consumidores. 
(BERTAGLIA, 2009, p.33).

Questão 14

Questão 15

A escolha do local para implantação de uma empresa ou empreendimento depende da análise de vários fatores. 
Assinale a alternativa que contempla alguns desses pontos:

(A) Concorrência 
perfeita

Disponibilidade 
de mão de obra 
especializada

Mercado 
consumidor

Mercado fornecedor 
de matérias-primas Privilégios financeiros

(B) Concorrência 
perfeita

Disponibilidade 
de mão de obra 
especializada

Posicionamento 
de mercado

Fornecedores de 
matérias-primas

Incentivos financeiros 
por parte de empresas 
coligadas

(C) Mercado 
consumidor

Mercado fornecedor 
de matérias-primas

Escolas técnicas 
especializadas

Ausência de 
concorrentes

Incentivos financeiros 
por parte de empresas 
coligadas

(D) 
Disponibilidade 
de mão de obra 
especializada

Posicionamento de 
mercado

Mercado 
terceirizado

Incentivos 
fiscais 

Ausência de 
concorrentes

(E) 
Disponibilidade 
de mão de obra 
especializada

Mercado 
consumidor

Mercado 
fornecedor de 
matérias-primas

Escolas técnicas 
especializadas

Incentivos 
fiscais

Em um mundo globalizado e dinâmico, as organizações têm a percepção de que distribuir vai além do simples 
processo de movimentar um produto de um ponto a outro. Importante componente da logística empresarial, 
a distribuição física é estruturada em três atividades essenciais, a saber:

(A) Percepção de necessidades Recebimento Inovação

(B) Inovação Estocagem Movimentação

(C) Recebimento Armazenagem Expedição

(D) Roteirização Planejamento Armazenagem

(E) Roteirização Recebimento Vendas
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Numa visão mais simplista, podemos entender como 
empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que 
ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que 
sai da área do sonho, do desejo, e parte para a ação. Ser 
empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador 
que produz novas ideias através da congruência entre 
criatividade e imaginação. 
(SEBRAE, 2017).

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), entidade reconhecida por incentivar 
a cultura empreendedora no país, divulga em seu portal vários estudos que ressaltam as características 
essenciais do empreendedor, incentivando e desenvolvendo, por intermédio de capacitações, esses atributos. 
Assinale a alternativa que contemple características básicas de um empreendedor de sucesso.

(A) Iniciativa e Coragem Visão Estratégica e Reatividade Capacidade de correr 
Riscos Calculados

(B) Busca de Oportunidades 
e Iniciativa

Planejamento e 
Monitoramento Sistemáticos

Capacidade de correr 
Riscos Calculados

(C) Comprometimento Busca de Oportunidades Reatividade e Visão 
de Curto Prazo

(D) Busca de Oportunidades 
e Iniciativa

Planejamento e 
Monitoramento Sistemáticos Persistência e Burocratização

(E) Capacidade de correr 
Riscos Calculados Visão Estratégica Insistência e Burocratização

Questão 16

O planejamento é o processo desenvolvido pelas organizações com o objetivo de alcançar determinados 
objetivos, por intermédio da elaboração de planos que servirão de base para o atingimento dessas metas. 
A análise do planejamento dar-se-á sob três níveis, que são:

(A) Estratégico Tático Operacional

(B) Democrático Operacional Ergonômico

(C) Tático Operacional de Produto

(D) Tático Democrático Financeiro

(E) Estratégico Tático Ambiental

Questão 17
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São vários os processos executados pelas organizações em seu cotidiano. Quando realizamos um processo 
administrativo, consideramos quatro funções básicas em uma empresa. São elas:

(A) Planejar Organizar Sistematizar Integrar

(B) Capacitar Dirigir Controlar Estruturar

(C) Dirigir Integrar Expedir Controlar

(D) Planejar Organizar Dirigir Controlar

(E) Planejar Organizar Estruturar Integrar

O recrutamento refere-se aos meios utilizados pelas 
organizações para a divulgação de suas vagas com o objetivo 
de atrair candidatos desejados por elas. Seu planejamento é 
importante porque envolve custos para a empresa que, em 
geral, disponibiliza um determinado valor para realizá-lo. 
(BANOV, 2015).

São etapas do recrutamento:

(A) Coleta de dados Divulgação 
de vagas

Realização de 
entrevistas

Avaliação do 
recrutamento

(B) Divulgação 
de vagas

Realização de 
entrevistas

Execução do 
recrutamento

Avaliação do 
recrutamento

(C) Coleta de dados Planejamento Execução do 
recrutamento

Avaliação do 
recrutamento

(D) Análise de currículo Realização de 
treinamento

Levantamento de 
dados

Avaliação do 
recrutamento

(E) Análise de currículo Testes práticos Controle do 
recrutamento Seleção de pessoal

Questão 18

Questão 19
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O planejamento estratégico é um processo contínuo e permanente que preza pela alocação eficiente dos 
recursos de uma organização, proporcionando inovações e, consequentemente, ganho de competitividade.  
Quando da sua elaboração, deve-se ter por objetivo:

(A)  Definir as estratégias de longo prazo da empresa e definir a missão, visão e valores que servirão de parâmetro 
para tal.

(B)  Analisar relatórios de produtividade industrial e demonstrações contábeis e financeiras.

(C)  Definir as ações financeiras e econômicas que afetam diretamente os negócios.

(D)  Definir as ações a serem implementadas no curto prazo e conceber os objetivos administrativos.

(E)  Estabelecer ações corretivas para objetivos planejados e não atingidos e definir parâmetros de controle de 
curto prazo.

Diversas organizações, em suas estratégias de gestão de pessoal, utilizam-se dos benefícios sociais, pois 
estes têm papel importante na composição da remuneração indireta de seus colaboradores. Os benefícios 
espontâneos, que não são exigidos por lei, nem por negociação coletiva, são os mais conhecidos, podendo ser 
citados como exemplo:

(A) Vale-transporte Prêmios  
por produção

Descontos  
em farmácias

Almoço de 
confraternização

(B) 
Descontos em 
estabelecimentos 
comerciais específicos

Acesso a  
colônias de férias

Prêmios  
por produção

Festa de 
confraternização

(C) Prêmios  
por produção Gratificações

Descontos em 
estabelecimentos 
comerciais

Salário  
maternidade

(D) Vale-transporte Décimo-terceiro 
salário

Descontos em 
estabelecimentos 
comerciais

Salário  
maternidade

(E) Décimo-terceiro 
salário

Desconto em 
estabelecimentos 
comerciais

Lazer Acesso a  
colônias de férias

Questão 21

Questão 20
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A empresa atacadista Big Business Express decidiu adquirir 
com boa condição de preço uma esteira nova para utilização 
em seu centro de distribuição, recém-ampliado. Como 
não dispõe do valor para pagamento à vista, que é de R$ 
100.000,00, pleiteou junto à instituição financeira, onde 
possui conta, um financiamento para comprar o bem.

Para financiamento de bens novos, a instituição exige, no 
mínimo, 20% do valor do bem como entrada, com o que a 
empresa Big Business Express concordou, pagando à vista 
essa quantia e financiando o restante com pagamento em 
uma única prestação, com prazo fixado para 3 (três) meses, 
a uma taxa de 1,8% ao mês, com juros compostos, alinhado 
com aquilo que o mercado pratica.

A empresa LogDesk Logística possui um título a receber por ter prestado serviços de transporte de cargas 
especiais, de valor nominal igual a R$ 60.000,00, cujo vencimento será em 3 (três) meses. Decidiu descontá-lo 
em uma instituição financeira, sob o regime de juro simples, a uma taxa de desconto comercial de 3% ao mês. 
O valor do desconto, ou seja, o quanto o banco receberá de juros da empresa, é de:

(A)   R$ 3.600,00

(B)   R$ 1.800,00

(C) R$ 10.800,00

(D)   R$ 6.400,00

(E)   R$ 5.400,00 

Questão 23

Questão 22

Quando do vencimento da dívida, a Big Business Express deverá pagar à instituição financeira o montante de:

(A)    R$ 4.320,00

(B)    R$ 4.398,23

(C) R$ 20.000,00

(D) R$ 84.320,00

(E) R$ 84.398,23
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Questão 24

O proprietário da empresa Transportes Magic-Truck, com o intuito de aperfeiçoar seu processo de tomada de 
decisão com base em informações gerenciais, deseja saber, em média, quantas caixas são armazenadas diariamente 
no seu Centro de Distribuição. Ele considerou que os registros de três semanas são suficientes para se obter um 
número confiável, e anotou as informações, conforme dispostas a seguir: 

Semana 1

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quantidade de caixas 900 1.250 1.500 1.560 990

Semana 2

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quantidade de caixas 920 1.330 1.580 1.680 1.100

Semana 3

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Quantidade de caixas 950 1.410 1.590 1.660 1.140

Considerando tais informações, que contemplam três semanas, a média aritmética simples diária de caixas 
armazenadas é de:

(A) 1.304

(B) 1.334

(C) 1.404

(D) 1.433

(E) 1.444
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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

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


