
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Recursos Humanos

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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Preparando para o futuro
Projeto Galpão Aplauso leva formação profissional por 
meio de método exclusivo.

Quando há uma aproximação das empresas com a formação 
e capacitação profissional, a transformação social se fortalece 
e o Rio de Janeiro tem um grande exemplo que inspira muitas 
iniciativas pelo Brasil afora. O Projeto Galpão Aplauso é um 
espaço criado para viabilizar programas, projetos e ações 
sociais nas áreas de educação, arte e cultura, beneficiando 
jovens de comunidades. Por meio de uma metodologia 
humanista, ética, artística e empreendedora, o projeto 
promove a capacitação e inserção no mercado de trabalho 
de mais de 11 mil jovens entre 17 e 29 anos.

O curso, que tem grande potencial de empregabilidade, visa 
formar profissionais para exercerem as seguintes funções: 
auxiliar operacional, operador de empilhadeira, conferente 
logístico e assistente de qualidade. Do total de mais de 300 
jovens capacitados desde janeiro de 2015, 40% já estão 
empregados em 18 empresas, comprovando a eficiência do 
ensino que prepara os jovens para construírem o próprio 
futuro. 
(Revista Planeta, set 2017, ano 45). Adaptado.  

As ações definidas nesse projeto partiram do diagnóstico das necessidades da população regional e foram 
organizadas com uso de uma ferramenta indispensável na gestão de projetos de qualquer natureza, o planejamento.

Assim, como diretriz, o planejamento deve ser estabelecido em três níveis hierárquicos que orientam sua 
execução, a saber:

(A) Operacional Estético e Organizacional

(B) Estratégico Tático e Operacional

(C) Tático Regulatório e Logístico

(D) Operacional Departamental e Instrumental

(E) Tácito Operacional e Normativo

Questão 01

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 07.
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Algumas empresas atuam como auxiliares de projetos de formação e capacitação profissional por meio da oferta 
de vagas para contrato de aprendizagem.  O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial,  
com prazo não superior a dois anos, em que a empresa se compromete em assegurar ao aprendiz:

(A) Formação técnica
e profissional

compatível com o seu 
desenvolvimento físico,  
moral e psicológico  

auxiliando o aprendiz a se 
comprometer em executar  
com responsabilidade as tarefas 
necessárias a essa formação

(B) Formação básica
e profissional

compatível com a 
disponibilidade de vagas  
de emprego existentes  
na região onde reside

auxiliando o aprendiz a se 
comportar adequadamente  
em processo de recrutamento  
e seleção

(C) Formação técnica 
e em língua estrangeira

compatível com o seu 
desenvolvimento físico,  
moral e psicológico

auxiliando o aprendiz a se 
comunicar fluentemente  
nas tarefas necessárias a  
essa certificação

(D) Formação profissional 
e religiosa

compatível com o seu 
desenvolvimento moral  
e social

auxiliando o aprendiz a se 
comprometer em executar 
trabalhos de voluntariado  
com responsabilidade para 
formação da comunidade

(E) Formação técnica 
e profissional

compatível com o ofício  
dos pais, respeitando  
as aptidões familiares

auxiliando o aprendiz a se 
comprometer em executar  
com responsabilidade as tarefas 
necessárias para a rotina diária

Questão 02

Questão 03

O texto evidencia ações desenvolvidas por meio de projetos sociais em parceria com empresas, e tem o  
objetivo principal de capacitar o jovem para o mercado de trabalho. Em uma organização, as ações que 
envolvem a capacitação de funcionários são estabelecidas por uma subárea de Recursos Humanos, 
responsável por:                                                                                                                                                                                                      

(A)  Políticas sindicais.                                                                                                                                                                                                                                         

(B)  Assessoria governamental.

(C)  Assistência Social.

(D)  Treinamento e desenvolvimento.

(E)  Gestão de inovação.
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A partir da avaliação dos resultados de formação,
pressupõe-se que candidatos oriundos desses processos 
apresentam maior grau de satisfação e empenho, 
decorrentes das oportunidades de desenvolvimento 
profissional e da possível contração de trabalho. 
É possível afirmar que esse grupo de funcionários, quando 
contratados, apresentará baixos índices de turnover e 
absenteísmo. 

Na prática, esses índices correspondem, respectivamente a:                                                                                                                                                                                            

(A) Falta ao trabalho injustificada, desrespeito à escala de revezamento e insubordinação.

(B) Índice de acidentes de trabalho com afastamentos e faltas abonadas por atestados médicos.                                                                                                                                    

(C) Rotatividade de pessoal e falta ao trabalho de jornada integral ou parcial.                                                                                                                                                           

(D) Somatória de atrasos, atos inseguros durante um determinado período de tempo e desperdício de 
recursos.                                                                                                                                                  

(E) Rotatividade de pessoal e somatória de faltas, atrasos e saídas antecipadas durante um determinado período 
de tempo.

Dos alunos participantes do projeto e encaminhados 
para o processo seletivo, a empresa já possui informações 
e indicadores dos resultados obtidos com o processo 
de formação, o que permite traçar um diagnóstico dos 
conhecimentos e habilidades profissionais do futuro 
funcionário. 

Esse processo de avaliação se caracteriza como:

(A) Avaliação de disciplina. 

(B) Avaliação de desempenho.  

(C) Avaliação de integração social.

(D) Avaliação de pensamento crítico.

(E) Avaliação de currículo. 

Questão 04

Questão 05
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Os jovens participantes do programa passam por uma 
intensa formação profissionalizante, teórica e prática, 
qualificando-os à indicação direta para ocupar cargos nas 
empresas parceiras. 

Esse processo de captação, triagem e escolha do candidato é organizado pelo departamento:

(A) Treinamento e formação comportamental. 

(B) Normas e condutas do colaborador. 

(C) Política interna salarial.

(D) Recrutamento e Seleção.

(E) Banco de talentos. 

Questão 06

Quando selecionado para contratação, o aluno passa a incorporar o quadro de pessoal da empresa parceira, 
sendo considerado, a partir desse momento, como empregado. De acordo com a Legislação Trabalhista, 
considera-se empregado:

(A) Toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário

(B) Toda pessoa jurídica que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário 

(C) Toda pessoa física que auxiliar nos serviços de natureza diferente do empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário

(D) Toda pessoa física que prestar serviços de natureza intelectual mediante salário

(E) Toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços, sob a dependência deste e mediante salário

Questão 07
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Em se tratando do processo de recrutamento, a empresa 
tem a seu dispor diferentes formas de atração de mão de 
obra, podendo estabelecer um processo direto, como o dos 
candidatos oriundos do processo de formação, dentre outras 
formas. 

Para captação dos candidatos, a empresa pode optar por um sistema de: 

(A) Divulgação das ações sociais da empresa.

(B) Recrutamento interno, externo ou misto.

(C) Implantação de Comissão avaliadora dos projetos sociais.

(D) Transferência do sistema de contratação para organizações não governamentais.

(E) Somente por indicação direta dos parceiros sociais.

Questão 08

Para o selecionador atender as necessidades do processo de 
seleção, ele utiliza informações sobre o perfil do candidato, 
suas habilidades, conhecimentos e atitudes específicas 
relativas à função. 

Essas informações estão descritas no documento que orienta o processo, a saber:

(A) Diretrizes da legislação trabalhista.

(B) Simulado de prova.

(C) Redação sobre tema estabelecido.

(D) Constituição das políticas empresariais.

(E) Descrição de cargo.

Questão 09
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Segundo a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a empresa 
deverá manter em seu quadro de pessoal, pelo menos, 2% 
de beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência. 

Qual a quantidade mínima de funcionários nessas condições que a empresa deve contratar em um quadro de 
2 900 funcionários?

(A) Trinta e cinco funcionários. 

(B) Cinquenta funcionários.

(C) Quarenta e nove funcionários.

(D) Cinquenta e oito funcionários.

(E) Sessenta funcionários.

Finalizado o processo de contratação, a empresa organiza 
a integração dos novos funcionários. Nesse momento, os 
funcionários são orientados sobre todos os direitos e deveres, 
sendo-lhes entregue uma cópia do regimento interno da 
instituição. Entre as normas estabelecidas, podemos citar: 
desconto de faltas e atrasos, pagamento de horas extras ou 
banco de horas, utilização de equipamentos de segurança, 
horário de funcionamento do refeitório, advertências e 
suspensão, entre outros.

Essas normas internas representam um conjunto definido como:

(A) Normativo empresarial.

(B) Normas disciplinares.

(C) Manual de boas práticas de produção.

(D) Manual de políticas institucionais.

(E) Normas e regras operacionais.

Questão 10

Questão 11
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O horário de intervalo para a refeição é uma das orientações que o Departamento Pessoal passa aos novos 
funcionários. Em acordo com o Art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em qualquer trabalho contínuo, 
cuja duração exceda a 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o 
qual será, no mínimo:

(A) de 1 (uma) hora e salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário não poderá exceder 2 (uma) horas

(B) de 45 (quarenta e cinco) 
minutos e

salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário não poderá exceder 1 (uma) hora

(C) de 1 (uma) hora e salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário não poderá exceder 2 (duas) horas

(D) de 50 (cinquenta) 
minutos e

salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário não poderá exceder 2 (duas) horas

(E) de 30 (trinta) 
minutos e

salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário não poderá exceder 1 (uma) hora

Questão 12

Como complemento da remuneração e cumprimento da 
lei, as empresas estabelecem um conjunto de programas 
e planos, definidos como benefícios pagos em forma de 
convênios, bônus ou incentivos. 

Esses benefícios oferecidos pelas organizações podem ser subdivididos em:

(A) Benefícios municipais e benefícios estaduais

(B) Benefícios compulsórios e benefícios espontâneos

(C) Benefícios sociais e benefícios funcionais

(D) Benefícios internos e benefícios externos

(E) Benefícios extraordinários e benefícios padrões

Questão 13
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Com a aproximação das festas de final de ano, a empresa 
percebeu um aumento significativo dos pedidos de 
produção. Após análise de sua capacidade produtiva, 
solicitou ao departamento de Recursos Humanos que alguns 
funcionários trabalhassem além do horário por alguns dias. 

A solicitação será aprovada, mediante a garantia do intervalo mínimo de descanso entre as duas jornadas de 
trabalho a qual compreende:

(A) Um período mínimo de 8 (oito) horas consecutivas.

(B) Um período mínimo de 12 (doze) horas consecutivas.

(C) Um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas.

(D) Um período mínimo de 10 (dez) horas consecutivas.

(E) Um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.

Questão 14

Questão 15

Em atendimento à CLT, torna-se obrigatória a anotação da 
hora de entrada e de saída dos funcionários, em registro 
manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções 
expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver a 
anotação do período de repouso. 

Esses procedimentos são obrigatórios para estabelecimentos com mais de:

(A) Três trabalhadores.

(B) Dez trabalhadores.

(C) Vinte trabalhadores.

(D) Cinquenta trabalhadores.

(E) Quinze trabalhadores.
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As organizações, em suas estratégias de composição 
da remuneração de seus colaboradores, utilizam-se dos 
benefícios sociais, pois esses têm papel importante no rol de 
remuneração indireta. 

Os benefícios espontâneos, que não são exigidos por lei, nem por negociação coletiva, são os mais conhecidos, 
como exemplo:

(A) Prêmios por produção Gratificações
Descontos em 
estabelecimentos 
comerciais

Salário maternidade

(B) Vale-transporte Gratificações
Descontos em 
estabelecimentos 
comerciais

Salário maternidade

(C) Vale-transporte Prêmios por produção Descontos em 
farmácias

Almoço de 
confraternização

(D) Décimo-terceiro salário
Desconto em 
estabelecimentos 
comerciais

Lazer Acesso a colônias 
de férias

(E)
Descontos em 
estabelecimentos 
comerciais específicos

Acesso a colônias 
de férias Prêmios por produção Festa de 

confraternização

De acordo com a Legislação brasileira, obrigações 
trabalhistas como INSS, FGTS e SAT incidem sobre o salário 
dos empregados com registro na carteira profissional. 

Essas obrigações são definidas como:

(A) Contribuição Sindical.

(B) Desconto de faltas e atrasos.

(C) Encargo de antecipação salarial.

(D) Contribuição Assistencial.

(E) Encargos Sociais.

Questão 17

Questão 16
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Quando finalizado o processo de formação, os alunos que apresentarem melhor desempenho serão 
encaminhados para processo de recrutamento. O recrutador receberá os candidatos, respeitando as 
seguintes etapas:

(A) Recepção 
dos candidatos

Preenchimento de 
ficha de trabalho 
voluntário

Análise 
do perfil

Integração à 
Comissão Interna 
de Prevenção de 
Acidentes

(B) Recepção 
dos candidatos

Aplicação de 
testes teóricos

Análise 
comportamental

Visita técnica ao 
setor produtivo

(C) Recepção 
dos candidatos

Preenchimento 
de ficha cadastral

Análise das 
condições físicas

Dinâmica 
de grupo

(D) Recepção 
dos candidatos

Preenchimento 
de ficha de 
solicitação de 
emprego

Análise 
documental

Entrevista 
avaliativa 
preliminar

(E) Recepção 
dos candidatos

Preenchimento 
de ficha de 
solicitação de 
emprego

Encaminhamento 
para o 
treinamento 
operacional  

Integração 
de novos 
funcionários

Questão 18

Questão 19

Em caráter emergencial, a empresa A & Cia precisa 
contratar serviços especializados de manutenção predial, 
pois sua equipe não está capacitada a realizar as atividades 
previstas. 

Diante da situação, o departamento de Recursos Humanos indicou a contratação de:

(A)  Trabalhador voluntário.

(B)  Trabalhador autônomo.

(C)  Empregado com registro em carteira.

(D)  Empregado doméstico.

(E)  Empregado em período de experiência.
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Questão 20

Após doze meses de trabalho, o funcionário adquire o direito 
a trinta dias de férias. Decorrido o período de dezessete 
meses, um funcionário solicita suas férias, diante de uma 
situação particular. Durante o processamento da solicitação, 
o departamento pessoal apura um total de seis faltas sem 
justificativas no período percorrido. 

Considerando que quatro faltas ocorreram no período aquisitivo correspondente às férias, pelo levantamento, 
esse funcionário terá direito a férias de:

(A)  Dezoito dias corridos.

(B)  Vinte e quatro dias corridos.

(C)  Trinta dias corridos.

(D)  Doze dias corridos.

(E)  Vinte dias corridos. 

Questão 21

Todo funcionário, durante o processo de integração, 
é informado das normas disciplinares adotadas pela 
organização. Algumas atitudes como mau procedimento, 
embriaguez em serviço, violação de segredo da empresa, ato 
de indisciplina ou de insubordinação, prática constante de 
jogos de azar ou abandono de emprego constituem motivo 
de desligamento do funcionário. 

Na ocorrência de um dos atos citadas, a demissão caracteriza-se como:

(A) Rescisão do contrato de trabalho por término da experiência.

(B) Rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

(C) Rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.

(D) Rescisão do contrato de trabalho sem justa causa.

(E) Rescisão do contrato de trabalho por indisciplina. 
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Atualmente, o recrutamento tem tido um valor mais elevado 
se comparado com épocas anteriores, em função de um 
grande número de candidatos disponíveis e da falta de 
qualificação mínima destes candidatos para ocupação das 
vagas em aberto, o que faz o recrutamento cada vez mais 
estratégico para encontrar candidatos que atendam às 
necessidades das vagas. 
(BANOV, 2015, p.41).

Para que as organizações possam preencher essas vagas disponíveis, é preciso seguir as etapas do recrutamento, 
a saber:

(A) Análise 
de currículo

Testes 
práticos

Controle 
do recrutamento

e Seleção 
de pessoal

(B) Coleta 
de dados

Divulgação 
de vagas

Realização 
de entrevistas

e Avaliação 
do recrutamento

(C) Divulgação 
de vagas

Realização 
de entrevistas

Execução 
do recrutamento

e Avaliação 
do recrutamento

(D) Coleta 
de dados Planejamento Execução 

do recrutamento
e Avaliação 
do recrutamento

(E) Análise 
de currículo

Realização 
de treinamento

Levantamento 
de dados

e Avaliação 
do recrutamento

Questão 22

Questão 23

De acordo com a Legislação, encargos sociais são obrigações trabalhistas que incidem sobre o salário dos 
empregados com registro na carteira profissional. Entre os encargos destaca-se o INSS, FGTS, PIS/PASEP, que 
correspondem, respectivamente a:

(A)  Instituto Nacional 
de Seguro Social

Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço

Programa de 
Integração Social

e Programa 
de Formação 
do Patrimônio 
do Servidor Público

(B)
Instituto Nacional 
de Segurança 
Socioambiental

Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço

Programa de 
Interação Social

e Programa 
de Fundação 
do Patrimônio 
do Servidor Público
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Questão 24

Um desafio imposto ao departamento 
de Recursos Humanos é o de auxiliar na 
implantação do Programa 5S, objetivando 
a melhoria dos processos, assim como do 
ambiente organizacional. O termo ‘Senso de’ 
significa “exercitar a capacidade de apreciar, 
julgar e entender”. Significa ainda a “aplicação 
correta da razão para julgar ou raciocinar em 
cada caso particular”. O termo 5S é derivado de 
cinco palavras japonesas, a saber: Seiri, Seiton, 
Seisou, Seiketsu  e Shitsuke. 
(LAPA, 1998)

Em português, as palavras que mais se aproximam do significado original correspondem a:

(A) Utilização Ordenação Leitura Asseio e Disciplina

(B) Reciclagem Organização Limpeza Acolhimento e Autodisciplina

(C) Utilização Ordenação Limpeza Asseio e Autodisciplina

(D) Utilidade Ordenamento Lucidez Assiduidade e Autonomia

(E) Unitização Objetividade Liberdade Asseio e Autoconhecimento

(C) Instituto Nacional 
de Serviço Social

Fundamentos 
da Garantia por 
Tempo de Salário

Programa de 
Integração Social

e Programa 
de Formação 
do Período 
do Serviço Público

(D) Instituto Nativo 
de Segurança Social

Fundação de Garantia 
por Tipo de Serviço

Programa de 
Intercâmbio Social

e Programa 
de Fomento 
de Patrimônio 
do Servidor Público

(E) Instituto Nacional 
de Seguridade Social

Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço

Programa de 
Integração Social

e Programa 
de Formatação 
do Patrimônio 
do Serviço Protestante
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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 Recursos Humanos
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.


