VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/17
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 11/06/2017 (domingo), às 13h30min

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Administração
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

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 final 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:
A
B
D
E
14.
15.

16.
17.

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.
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/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova.
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.
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 1651, de 31/03/2017;
• 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 1651, de 31/03/2017;
• Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva;
• 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 Definitiva;
• 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.

Gabarito oficial
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas
do dia 12/06/17, no site www.vestibulinhoetec.com.br

BOA PROVA!

Resultado
• Divulgação da lista de classificação geral a
partir do dia 07/07/2017.

Analise a figura a seguir para responder às questões de números 01 a 03.

<http://www.idadecerta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/PLANO-DE-SA%C3%9ADE-001.jpg> Acesso em: 08.03.2017. Original Colorido.

Questão 01

Analisando a figura, é possível afirmar que:
(A) As expectativas da cliente não foram atendidas pelo Plano de Saúde Privado.
(B) O Plano de Saúde Privado apresenta vantagens competitivas sobre a Rede Pública de Saúde.
(C) A Rede Pública de Saúde oferece um atendimento superior ao da Rede Privada de Saúde.
(D) As condições de higiene da Rede Pública de Saúde são precárias.
(E) A expectativa da cliente não atendida pela Rede Pública foi alcançada na Rede Privada.
Questão 02

Se o Plano de Saúde Privado implantasse na empresa a NBR ISO 10002:2004, ela poderia:
(A) Diminuir os riscos de contaminação e de epidemias no ambiente hospitalar.
(B) Aumentar a segurança no desenvolvimento de ações ambientais.
(C) Aprimorar a habilidade da organização para eliminar as causas de reclamação.
(D) Implantar sistemas de auditoria da qualidade, finanças e gestão ambiental.
(E) Analisar o risco financeiro envolvido no serviço de saúde, aumentando o lucro.
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Questão 03

Assinale a alternativa que apresenta uma característica do ambiente apresentado na figura:
(A) Leiaute sofisticado e confortável.
(B) Mobiliário adequado e confortável.
(C) Adequação à ISO 14006:2008.
(D) Limpeza no piso, bancos e portas.
(E) Mobiliário inadequado ergonomicamente.

Leia a tabela a seguir para responder às questões de números 04 a 07.

Peso dos impostos em nove produtos escolares
Produto

Imposto

Régua

62,34%

Caneta

57,84%

Agenda Escolar

54,83%

Fichário

52,90%

Mochila

49,31%

Papel sulﬁte

38,64%

Caderno

37,39%

Lápis

27,25%

Cola branca lavável

27,25%

<http://exame.abril.com.br/economia/o-peso-dos-impostos-em-9-produtos-escolares> Acesso em: 08.03.2017.

Questão 04

Para uma papelaria, os impostos a serem pagos na venda dos produtos escolares são considerados:
(A) Prejuízos.
(B) Despesas comerciais.
(C) Custos fixos.
(D) Despesas fixas.
(E) Lucros.
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Questão 05

Considerando que o preço de venda de uma mochila é de R$ 200,00, qual o valor em reais do imposto embutido
nesse produto?
(A) R$ 49,31
(B) R$ 98,00
(C) R$ 94,13
(D) R$ 98,62
(E) R$ 78,62

Questão 06

Os impostos a recolher dos produtos escolares são lançados, no Plano de Contas, na conta:
(A) Ativo Circulante.
(B) Ativo Não Circulante.
(C) Passivo Não Circulante.
(D) Patrimônio Líquido.
(E) Passivo Circulante.

Questão 07

Os produtos com maior carga tributária são, respectivamente:

4

(A)

Régua

Caneta

Agenda Escolar

(B)

Mochila

Fichário

Agenda Escolar

(C)

Agenda Escolar

Caderno

Caneta

(D)

Caderno

Lápis

Cola Branca Lavável

(E)

Caneta

Agenda Escolar

Fichário
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Leia o texto a seguir e responda às questões de números 8 a 12.

A Arezzo & Co, logo depois da abertura de capital, em 2011, virou uma
“queridinha do mercado”, com crescimento acima da média e grande expectativa
de valorização de suas ações. A Arezzo continua exibindo expansão de receita,
aumento de lojas e forte geração de caixa. A estratégia inclui a aposta no mercado
externo. A maior agilidade foi alcançada com a adoção de um sistema de controle
que permite à empresa saber o que cada franqueado tem no estoque. Até 2013,
só a Schutz (uma das marcas do grupo) tinha e-commerce. Hoje, todas as marcas
estão no online e as vendas desse segmento passaram de menos de 1% para 7%.
O principal projeto do grupo no exterior, que ainda é piloto, é
uma operação própria nos Estados Unidos, com as marcas Schutz e
Alexandre Birman. Por meio das stylists, profissionais que fazem o
‘look’ das celebridades, a Schutz conseguiu estar nos pés de várias
figuras famosas. Para Luciano Pires Cerveira, consultor na área de
calçados, a opção pelo modelo de lojas próprias limita o ganho de
escala da Arezzo no exterior. Rivais como Carmen Steffens trabalham
com parceiros estratégicos locais.
<http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/12/pegn-arezzo-adotanovo-estilo-para-crescer.html> Acesso em: 08.03.2017. Adaptado.

Questão 08

A Arezzo realizou a abertura de capital, que significa que a empresa optou por se tornar uma:
(A) Empresa individual.
(B) Sociedade em comandita por ações.
(C) Sociedade limitada.
(D) Cooperativa.
(E) Sociedade em nome coletivo.
Questão 09

O texto fala sobre a forte geração de caixa e expansão da receita, que significa que:
(A) A empresa gera muito lucro.
(B) A empresa concentra seus esforços em diminuir despesas.
(C) A empresa gera recursos em suas atividades operacionais.
(D) A empresa aumentou seus custos.
(E) Há um aumento de pagamento de impostos.
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Questão 10

A Arezzo tomou a decisão sobre modelo “fast fashion” (com coleções rápidas vendidas a preço cheio),
a criação de novas marcas, canais de venda e ainda a aposta no mercado externo. Essas estratégias foram definidas
ao nível:
(A)

Operacional:

com alcance a curto prazo e impacto sobre a organização como um todo.

(B)

Tático:

com alcance a médio prazo e impacto sobre as tarefas da organização.

(C)

Operacional:

com alcance a médio prazo e impacto sobre uma divisão do negócio.

(D)

Estratégico:

com alcance a longo prazo e impacto sobre a organização como um todo.

(E)

Tático:

com alcance a curto prazo e impacto sobre a organização como um todo.

Questão 11

A partir do texto, assinale qual alternativa apresenta o uso da informática na melhoria da rotina
administrativa:
(A) A operação própria nos Estados Unidos.
(B) A utilização dos stylists para divulgação da marca.
(C) A opção pela utilização de lojas próprias.
(D) A abertura de capital.
(E) A adoção de um sistema de controle do estoque dos franqueados.

Questão 12

Considerando as informações do texto, a decisão sobre a utilização de e-commerce para todas as marcas da
empresa pode ser considerada como:
(A) Uma forte tendência do mercado para incremento de vendas.
(B) Uma das formas utilizadas para a diminuição do número de lojas.
(C) A expansão de franquias com parcerias estratégicas locais.
(D) A adoção de controle de estoque nas lojas físicas.
(E) Uma condição para a abertura de capital.
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Utilize o gráfico a seguir para responder às questões de números 13 e 14.

<http://www.istoedinheiro.com.br/lenta-queda-do-spread> Acesso em: 08.03.2017.

Questão 13

Os itens que mais pesam no spread bancário, de acordo com o gráfico, são:
(A)

Compulsório

FGC

Inadimplência

(B)

Custos administrativos

Impostos diretos

Lucros

(C)

Inadimplência

Impostos diretos

Lucros e outros

(D)

Lucros

Custos administrativo

Inadimplência

(E)

FGC

Impostos diretos

Inadimplência

Questão 14

Assinale a alternativa que corresponde a uma ação impactada diretamente pelo spread bancário:
(A) Vender seus produtos no exterior.
(B) Emprestar dinheiro dos bancos.
(C) Aumentar suas receitas.
(D) Cobrar dívidas de clientes.
(E) Vender seu patrimônio.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de números 15 a 18.

O Google não é uma empresa convencional. Sua forte presença no
país também se reflete na quantidade de vagas disponíveis. Todas são
postadas na página de carreiras da empresa e atualizadas com frequência.
Ao se inscrever, o candidato já entra em um processo seletivo um
pouco diferente dos outros. São cerca de quatro conversas que tratam
de hipóteses e padrões de comportamento relacionadas ao trabalho e
envolvem pessoas de diferentes áreas, incluindo o seu futuro gestor. Em
seguida, um dossiê é compilado e encaminhado para um comitê (muitas
vezes na sede da empresa, nos Estados Unidos) que toma a decisão final
sobre a contratação.
Monica Santos, diretora de Recursos Humanos da Google destaca um
ponto crucial, que é entregar um currículo honesto. Não minta, diz Monica.
Não adianta fingir porque, ao ser contratado, não vai conseguir sustentar
o papel. É algo que ecoa o apelo de Laszlo Bock, vice-presidente sênior de
Operações Pessoais da empresa, quando o assunto são os erros de CV que
o Google não deixa passar.
Há três grandes problemas com a mentira, escreveu ele. Primeiro,
você pode ser pego facilmente. A internet, suas referências ou pessoas
que trabalharam em sua empresa no passado podem revelar sua fraude.
Segundo, mentiras te seguem para sempre. Em terceiro lugar... nossas
mães ensinaram isso. Sério.
Para facilitar as coisas, o próprio processo seletivo funciona como um
pequeno período de experimentação, em que o possível novo funcionário
interage com chefes, pares e colegas.
No livro “Como o Google funciona”, são definidos quatro
atributos: liderança, competência técnica, habilidade cognitiva
e Googlines (capacidade de adaptação do candidato à cultura
da empresa, que envolve ética, transparência e capacidade de
colaborar com os outros).
<http://exame.abril.com.br/carreira/os-segredos-de-quem-passa-na-rigorosa-selecao-do-google> Acesso em:
08.03.2017. Adaptado.

Questão 15

A página de carreiras do Google, pode ser considerada como um instrumento para a (o):
(A) Teste vocacional.
(B) Seleção.
(C) Análise de cargos e salários.
(D) Recrutamento externo.
(E) Recrutamento interno.
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processo
seletivo

Questão 16

A partir do texto, é possível verificar que fazem parte do processo de seleção do Google:
(A)

Análise de currículos

e Testes psicológicos

(B)

Testes vocacionais

e Entrevistas

(C)

Testes psicológicos

e Dinâmicas em grupo

(D)

Análise de currículos

e Entrevistas

(E)

Dinâmicas em grupo

e Testes vocacionais

Questão 17

A partir do texto, assinale qual a alternativa correta no que diz respeito às competências que fazem parte das
exigências para ocupação de vagas no Google:
(A)

Iniciativa

e Bom senso

(B)

Tenacidade

e Auto-controle

(C)

Honestidade

e Perfil colaborativo

(D)

Honestidade

e Tenacidade

(E)

Auto-controle

e Perfil colaborativo

Questão 18

De acordo com o texto, para comprovar se o candidato está alinhado com os valores da organização,
é necessário verificar:
(A) Se o candidato possui uma competência técnica para fabricar uma imagem aceitável.
(B) Se o currículo do candidato oferece informações verdadeiras sobre sua carreira.
(C) A liderança do candidato, conduzindo a entrevista e apresentando suas vantagens técnicas.
(D) A competitividade do candidato, medida pela sua capacidade de se destacar dentre outros.
(E) A capacidade de trabalhar sozinho, desenvolvendo atividades sem a ajuda dos outros.
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Analise o texto a seguir para responder às questões de números 19 a 21.
São Paulo – Orçamentos enxutos implicam aumentos salariais mais raros. Com pacotes de
remuneração menos atrativos, ganham mais destaque outros aspectos que influenciam a satisfação
profissional.
Um deles é a capacidade que a empresa tem de oferecer ambiente propício ao crescimento e
desenvolvimento profissional.
A percepção sobre a chance de desenvolvimento profissional, aliás, esteve também em baixa
nos últimos 12 meses, com notas bem menores do que o índice médio de satisfação geral. Isso pode
ser um sinal de que as demissões e bloqueio de investimentos afetaram a capacidade de muitas
empresas de dar mais oportunidades de carreira aos seus funcionários:
<http://exame.abril.com.br/carreira/as-20-empresas-que-mais-ajudam-a-crescer-na-carreira-em-sao-paulo> Acesso em: 08.03.2017.

Questão 19

Considerando o texto, a definição de salários nas empresas tem sido:
(A) Vinculada com as oportunidades do mercado.
(B) Variável, de acordo com o desempenho.
(C) Prejudicada pela diminuição de custos.
(D) Definida com aumentos periódicos.
(E) Influenciada pelos investimentos da empresa.
Questão 20

A partir do texto, assinale a alternativa que apresenta como a empresa pode reter seus talentos, por meio de
mudança de posições na hierarquia:
(A) Oferecendo benefícios diferenciados.
(B) Oferecendo aumentos salariais.
(C) Tornando o orçamento mais enxuto.
(D) Evitando demissões.
(E) Proporcionando oportunidades de carreira.
Questão 21

Os salários a pagar são lançados, no Plano de Contas, em:
(A) Passivo Circulante.
(B) Ativo Circulante.
(C) Ativo Realizável a Longo Prazo.
(D) Passivo Exigível a Longo Prazo.
(E) Ativo Permanente.
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<http://www.istoedinheiro.com.br/a-balanca-virou> Acesso em: 08.03.2017.

Analise a figura a seguir para responder às questões de números 22 a 24.

Questão 22

Ao analisarmos o aumento e diminuição de preços apresentados na figura, é correto afirmar que:
(A) O exportador se torna mais competitivo, pois é favorecido pela queda do dólar.
(B) A queda do dólar tem impacto positivo significativo na queda da inflação.
(C) O pescado apresentou a maior queda de preços dentre os alimentos.
(D) O aumento do diesel não tem impacto sobre outros produtos.
(E) As camadas mais pobres não são afetadas pela alta dos produtos apresentados.

Questão 23

Considerando que o preço do leite em pó em dezembro era de 3.500 dólares a tonelada e considerando a queda
ocorrida em janeiro, o preço da tonelada passou a:
(A) 3.461,50 dólares.
(B) 3.400,50 dólares.
(C) 3.640,30 dólares.
(D) 3.500,11 dólares.
(E) 3.538,50 dólares.

Questão 24

Se colocarmos os índices de variação de preços dos produtos no Excel, nas células B2 a B13, e quisermos calcular
sua média, devemos usar na célula B14 a fórmula:
(A)

=MED(B1:B13)

(B)

=MÉDIA(B2*B3*B4*B5*B6*B7*B8*B9*B10*B11*B12*B13)

(C)

=MED(B2*B3*B4*B5*B6*B7*B8*B9*B10*B11*B12*B13)

(D)

=SOMA(B2:B13)

(E)

=MÉDIA(B2:B13)
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Leia o texto para responder às questões de números 25 a 27.

Mercado não quer profissional que “só acerta”, diz professora
São Paulo – Por vaidade ou medo de punição, muitos profissionais evitam a
todo custo qualquer tipo de erro – e, quando eventualmente cometem algum,
fazem de tudo para escondê-lo ou minimizá-lo. Sem perceber, estão sabotando o
próprio sucesso.
Isso porque quem tem uma relação conflituosa com as próprias falhas corre
o risco de ter o aprendizado limitado e não crescer na carreira, alerta a professora
espanhola Mireia Las Heras, da IESE Business School.
Desde que seja técnica, e não ética, diz a professora, a falha é uma oportunidade
de reorganizar os seus padrões de comportamento. Quando o “tropeço” desencadeia
reflexões, certamente resultará em novas e preciosas competências.
<http://exame.abril.com.br/carreira/mercado-nao-quer-profissional-que-so-acerta-diz-professora/> Acesso em: 14.02.17. Adaptado.

Questão 25

De acordo com o texto,
(A) o mercado busca profissionais que não cometam erros.
(B) a vaidade é um dos fatores que faz com que os profissionais evitem errar.
(C) alguns profissionais sabotam o sucesso dos colegas de trabalho.
(D) o medo da punição facilita a ocorrência de erros no mercado de trabalho.
(E) profissionais bem sucedidos nunca cometem erros.

Questão 26

Com relação às falhas, o texto afirma que
(A) falhas técnicas são mais sérias que falhas éticas.
(B) falhas éticas não representam oportunidades de aperfeiçoamento.
(C) falhas técnicas podem refletir em melhora de comportamento.
(D) as falhas técnicas resultam das tentativas de reorganizar o comportamento.
(E) as reflexões desencadeadas pelo “tropeço” são falhas éticas.
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Questão 27

O sujeito (oculto) da oração presente no primeiro parágrafo “estão sabotando o próprio sucesso” é
(A) os erros.
(B) a vaidade e o medo de punição.
(C) as próprias falhas.
(D) muitos profissionais.
(E) sem perceber.

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

O que é ética?
Ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa) é o nome
geralmente dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais que norteiam
a conduta humana em sociedade (o estudo geral do que é bom ou mau, correto
ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado). Diferencia-se da moral,
pois, enquanto esta se fundamenta na obediência a normas, tabus, costumes ou
mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos recebidos, a ética busca pelo
pensamento humano a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver
e conviver, isto é, a busca do melhor estilo de vida, tanto na vida privada quanto em
público.
Uma pessoa que não segue a ética da sociedade à qual pertence é chamado de
antiético, assim como o ato praticado.
O que é ética profissional?
Como já foi dito, a Ética estuda os valores e princípios morais de uma sociedade
e seus grupos e cada grupo possui seu próprio código de ética. A ética profissional
é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados por grupos profissionais no
ambiente de trabalho.
Cada empresa ou profissão possui um conjunto de normas e atitudes aceitas e, por
vezes, até obrigatórias. Alguns princípios éticos atendem a necessidades específicas
das profissões ou são relativos a atividades de uma empresa; outros são quase que
universais.
<http://www.majtec.com.br/empregabilidade/importancia-etica-profissional> Acesso em: 14.02.2017. Adaptado.
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Questão 28

De acordo com o texto,
(A) ética e moral têm o mesmo significado.
(B) a ética se refere à sociedade, enquanto a moral se refere à personalidade.
(C) a ética busca o melhor estilo de vida, tanto na esfera privada quanto na pública.
(D) uma pessoa antiética é, necessariamente, imoral.
(E) uma pessoa imoral é, necessariamente, antiética.

Questão 29

Tendo por base o texto apresentado, pode-se afirmar que o código de ética
(A) é comum a todos os seres humanos do planeta.
(B) possibilita a comunicação e a interação entre os povos.
(C) é composto por regras que servem para regular a atuação do indivíduo isoladamente.
(D) possui maior importância e validade do que os princípios meramente morais.
(E) é próprio de cada grupo social.

Questão 30

O conceito de ética profissional, tal qual é apresentado no texto, nos diz que
(A) por ser aplicado ao ambiente de trabalho, está isento de valores morais.
(B) se aplica de maneira igualitária e uniforme a todas as profissões.
(C) algumas profissões, pelo caráter que apresentam, estão isentas dessa ética.
(D) algumas profissões têm necessidades específicas, atendidas pela ética profissional.
(E) algumas empresas preferem não adotar a ética profissional por questões morais.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Administração

15

VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/17 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Administração

Exame: 11/06/2017 (domingo), às 13h30min

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

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:
A

B

D

E

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 Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
PROVA (30 RESPOSTAS)
RESPOSTAS de 01 a 15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

RESPOSTAS de 16 a 30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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NÃO AMASSE,
NÃO DOBRE E
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

Portaria CEETEPS–GDS no 1651, de 31 de março de 2017

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E
PARA A ESPECIALIZAÇÃO

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados
no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2 o semestre de 2017, serão realizadas nas seguintes datas, desde que não
seja feriado municipal na cidade onde a Etec está sediada. A continuidade será no próximo dia útil após o feriado:
•

1a lista de convocação e matrícula: 10, 11 e 12/07/2017;

•

2a lista de convocação e matrícula: 13, 14 e 17/07/2017;

•

3a lista de convocação e matrícula: 18/07/2017;

§ 4º – Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), além das
previstas nos parágrafos anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec
(Classe Descentralizada) em que pretende estudar, os dias em que serão afixadas.
§ 5º – O candidato convocado em qualquer uma das listas que não efetuar sua matrícula na data marcada perderá o
direito à vaga e seu nome não constará de quaisquer outras listas que porventura sejam divulgadas.
§ 6º – O candidato deverá verificar o horário para a matrícula junto à Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em
que pretende estudar, pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO
Artigo 27 – A matrícula dos candidatos convocados para o acesso às vagas remanescentes do 2o módulo dependerá da
apresentação dos seguintes documentos:
•

Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) no dia);

•

2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais;

•

Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, expedido pela Secretaria
de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Policia Militar ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE)
dentro da validade ou Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade com foto (CNH - modelo novo) ou documento
expedido por Ordem ou Conselho Proﬁssional (exemplo: OAB, COREN, CRC e outros);

•

CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório;

•

Histórico Escolar com Certiﬁcado 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 – Certiﬁcado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação dos Estados correspondente.
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