
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Edifi cações

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.



O jornal de uma cidade anunciou que o novo Plano Diretor iria afastar novos prédios do centro histórico,  
nesse caso, a prefeitura é um órgão regulamentador.

Assinale a seguir a alternativa que contém SOMENTE órgãos regulamentadores para construções.

(A) DER Sabesp Polícia Ambiental Deinter

(B) Condephaat Sabesp Prefeitura Municipal Jucesp

(C) Prefeitura Municipal DER Sabesp Polícia Ambiental

(D) SAAE Sabesp Prefeitura Municipal Jucesp

(E) Iphan Ibge Prefeitura Municipal DER

O pátio de estacionamento de aeronaves do aeroporto Afonso Pena, de Curitiba, PR, foi construído em 1998 como 
o sistema radier, com lajes protendidas com cordoalhas aderentes.

Assinale a alternativa que define a fundação radier :

(A) Profunda, concentra a carga e maciça.

(B) Rasa, corrida e maciça.

(C) Indireta e própria para solos com presença de lençol freático.

(D) Superficial, distribui a carga de maneira uniforme, contínua e maciça.

(E) Indicada para terrenos cuja camada resistente encontra-se em grande profundidade e abaixo do  
nível d’água. 

Todas as janelas de um apartamento residencial são voltadas para os fundos, de onde se tem uma bela vista do rio 
e também porque recebem sol somente pela manhã.

Qual a orientação das janelas do referido imóvel?

(A) NORTE MAGNÉTICO

(B) LESTE 

(C) NORTE VERDADEIRO

(D) SUL

(E) OESTE 

Questão 02

Questão 01

Questão 03
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Ao adquirir um imóvel, houve uma divergência entre a Imobiliária e a informação descrita na escritura do terreno. 
O impasse se deu quando a metragem quadrada declarada pela imobiliária era de 6.230,00 mas a medida descrita 
era de 20,00 m de frente por 318,00 m de profundidade.

Uma loja de pisos e revestimentos fez uma promoção para vender um lote de pisos de tamanho 0,60 m x 0,60 m a 
um preço irrecusável, porém ,eram produtos que não passaram por testes para averiguar sua qualidade.

Esse processo de controle de qualidade denomina-se:

(A) ÍNDICE DE PEI

(B) AVERIGUAÇÃO SIMPLES

(C) SONDAGEM PROFUNDA

(D) CALIBRAGEM

(E) ENSAIO

Como se intitula o documento que relata as preferências e as necessidades dos futuros usuários da obra , que 
descreve a função do edifício, as atividades que irá abrigar, o dimensionamento e padrões de qualidade assim 
como especifica prazos e recursos disponíveis para a execução?

(A) HABITE-SE

(B) PROGRAMA DE NECESSIDADES

(C) CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

(D) ANTEPROJETO

(E) BRAINSTORM

Questão 04

Questão 05

Questão 06

A medida correta em metros quadrados é:

(A) 6360,00

(B) 6325,00

(C) 6630,00

(D) 6233,00

(E) 6680,00
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Analise a definição e selecione a alternativa correta:

A Norma Regulamentadora nº 5 trouxe muitas inovações para a maior parte dos setores industriais, em especial 
para a construção civil.

A NR-5 trata de:

(A) TRABALHO EM ALTURA

(B) TRABALHOS A CÉU ABERTO

(C) CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

(D) COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

(E) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A Topografia é uma descrição exata e detalhada de um terreno, de uma região, com todos os seus acidentes 
geográficos

Para essa descrição detalhada, se faz necessário identificar os perfis do terreno.

Quais são esses perfis?

(A) LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

(B) AÉREO E ESPACIAL

(C) TRANSVERSAL  E SETENTRIONAL

(D) LONGITUDINAL E SETENTRIONAL

(E) ACLIVE ASCENDENTE  E DECLIVE DESCENDENTE

Questão 08

Questão 07

Questão 09

“É a configuração inicial da solução arquitetônica proposta para a obra, considerando as 
principais exigências contidas no programa de necessidades. Deve receber a aprovação 
preliminar do cliente”.

(A) ANTEPROJETO

(B) PARTIDO

(C) ESTUDO PRELIMINAR

(D) RASCUNHO

(E) CROQUIS
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Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho do edifício ou de parte dele com o tamanho 
real da construção.

Qual das escalas a seguir é a maior?

(A) 1:100

(B) 1:200

(C) 1:300

(D) 1:500

(E) 1:10000

As plantas de Engenharia e Arquitetura são desenhadas em folhas que obedecem a uma normatização nos seus 
formatos (ABNT NBR10068). 

Assinale a alternativa em que a medida 594mm x 420 mm se enquadra:

(A) A1

(B) A2

(C) A3

(D) A4

(E) A5

Perspectiva é uma técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade 
das figuras.

Qual das opções NÃO descreve um tipo de perspectiva? 

(A) CÔNICA

(B) ISOMÉTRICA

(C) CAVALEIRA

(D) DIMÉTRICA

(E) CIVIL

Questão 11

Questão 10

Questão 12
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Um determinado material sofre uma deformação por conta de uma aplicação de tensão. Como se denomina essa 
propriedade?

(A) PLASTICIDADE

(B) FLEXIBILIDADE

(C) ELASTICIDADE

(D) RESILIÊNCIA 

(E) INÉRCIA

A NBR 10126 é a norma brasileira que fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados em todos os desenhos 
técnicos

Assinale a alternativa que descreve corretamente esse tipo de representação gráfica.

(A) Ainda que correta, pode gerar dúvidas interpretativas, caso não sejam utilizadas as setas.

(B) Ilustra e embeleza um desenho. 

(C) Pode melhorar a qualidade da impressão e dos recursos gráficos.

(D) Apesar de importantes ,não são imprescindíveis em um desenho executivo.

(E) Se incorreta ou ambígua, pode causar grandes prejuízos na fabricação do produto.

A sondagem de solo, também conhecida como radiografia de solo, é uma ação indispensável em qualquer tipo de 
obra e deve ser realizada juntamente com o estudo topográfico.

Qual a importância da sondagem, na construção de um edifício?

(A) Agrega valor ao investimento.

(B) Indispensável em grandes construções, porém, dispensável nas pequenas e médias.

(C) Garante a segurança da obra e define a solução estrutural.

(D) Torna a edificação sustentável, pois preserva os lençóis freáticos.

(E) Proporciona rapidez na obra.

Questão 13

Questão 14

Questão 15
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O microconcreto fluido, destinado a preencher as cavidades dos blocos onde são acomodadas as armaduras 
verticais e as amarrações das paredes através de grampos, é denominado:

(A) Proporção

(B) Traço

(C) Liga

(D) Cura

(E) Graute 

O conjunto de ações tomadas para manter a umidade e temperaturas apropriadas para permitir a hidratação do 
cimento Portland adequada, denomina-se:

(A) Selagem

(B) Cura 

(C) Grauteamento

(D) Liga

(E) Traço

O ensaio do abatimento do concreto determina a sua consistência, ou seja  sua mobilidade numa massa.

Como denomina-se esse teste?

(A) Cura

(B) Corpo de prova

(C) Aglomerantes

(D) Slump test

(E) Sondagem

Questão 16

Questão 17

Questão 18
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As bicheiras são falhas que ocorrem durante a concretagem e provocam “vazios” ou “nichos”, como também são 
chamadas, em um elemento estrutural.

Uma das origens dos espaços sem preenchimento está relacionada com o traço do concreto. Entende-se por traço 
do concreto:

(A) Indicação de quantidade dos materiais que o compõem

(B) Capacidade de resistência à água

(C) Índice de absorção de líquidos

(D) Volatilidade 

(E) Resistência a fissuras

A empresa Koncreto SA é uma referência no fornecimento de concreto usinado.Para que seus clientes façam a 
melhor escolha, apresenta a seguinte tabela no seu site:

Questão 20

Questão 19

Quando se trata de concreto, o que significa FCK ?

(A) Flexão do Concreto por Quilograma Resistência.

(B) Índice de Massa Unitária.

(C) Resistência Característica do Concreto à Compressão.

(D) Grau de Inchamento.

(E) Quantidade de Massa Específica.

FCK 15 : Aplicação: utilizado em locais mais leves, como calçadas.

FCK 20 : Aplicação: utilizado em construção de casas e pisos.

FCK 25 : Aplicação: utilizado em lajes de qualquer tipo.

FCK 30 : Aplicação: utilizado em galpões de médio e grande porte (opção piso polido).

FCK 35 : Aplicação: utilizado em usinas e empreendimentos de médio porte (concreto de alta resistência).

FCK 40 : Aplicação: utilizado em barragens e empreendimentos de alto padrão (concreto de alta resistência).
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Um procedimento comum na implantação de uma obra civil é a triangulação.

Do que se trata?

(A) Aproximar engenheiro, proprietário e equipe para sanar possíveis dúvidas e manter a qualidade.

(B) Demarcar a figura geométrica de um triângulo escaleno de acordo com o projeto da fachada.

(C) Promover o equilíbrio, visando à saúde e segurança no ambiente de trabalho.

(D) Cruzar informações do projeto arquitetônico e executivo com as constantes do código de obras do município. 

(E) Uma verificação do esquadro dos gabaritos com os triângulos-retângulos.

No software AutoCAD, é possível desagrupar um objeto ou bloco, separando  cada um de seus componentes. 
Que comando tem essa função?

(A) OSNAP endpoint

(B) OSNAP node

(C) OSNAP nearest

(D) STRETCH

(E) EXPLODE

Quanto aos Solos, algumas características são muito importantes para a sua análise.

Que alternativa corresponde à afirmação a seguir?

Questão 21

Questão 22

Questão 23

(A) PLASTICIDADE

(B) ELASTICIDADE

(C) FLEXIBILIDADE

(D) RESILIÊNCIA 

(E) MOLDABILIDADE

“Define a capacidade dos solos de serem moldados”
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“Informa detalhes do desenho, o nome da empresa, dos projetistas, data, logomarca, arquivo, etc. 
Aqui o projetista assina seu projeto e marca revisões. Em folhas grandes, quando se dobra o desenho, 
deve estar visível, para facilitar a procura em arquivo ,sem necessidade de desdobrá-lo.” 

Agregados são materiais que, no início do desenvolvimento do concreto, eram adicionados à massa de cimento e 
água, para dar-lhe “corpo”, tornando-a mais econômica.Os agregados podem ser divididos em:

(A) Graúdos e Miúdos

(B) Rígidos e Flexíveis

(C) Perecíveis e Não perecíveis

(D) Tóxicos e Não tóxicos

(E) Poluentes e Não Poluentes

Um Sistema SIG pode apresentar respostas a algumas necessidades sem nenhum esforço e dentro 
de poucos minutos.Por exemplo, um Município quer construir uma escola pública de Ensino 
Fundamental e precisa saber qual é a região da cidade mais carente desse tipo de empreendimento 
público o SIG pode ajudar.

Questão 24

Questão 26

Questão 25

O recurso gráfico descrito denomina-se:

(A) Carimbo

(B) Quadro de áreas

(C) Legenda de esquadrias

(D) Memorial descritivo 

(E) Gabarito

Escolha a alternativa que define o Sistema SIG:

(A) O SIG é um portal na internet ,dentro do site do IBGE, que contém informações geográficas.

(B) SIG é um sistema de colaboração mútua que funciona sem fins lucrativos promovendo o bem comum.

(C) Os  Sistemas de Informações Geográficas (SIG)  são equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o 
espaço terrestre. 

(D) Sistemas de Informações Geológicas (pagos)que funcionam como uma ferramenta de pesquisa para geólogos, 
engenheiros e arquitetos.

(E) Sistema SIG é baseado na plataforma Google e fornece diagnósticos técnicos e sócio/culturais de muitas 
localidades do mundo.
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Durante a movimentação de terra em uma obra de engenharia, se fez necessário o uso de uma máquina que 
dispusesse de uma caçamba voltada para baixo, de tal forma que à medida que a escavação prosseguisse, 
a máquina fosse se deslocando em marcha ré.

Escolha a máquina adequada para esse serviço:

(A) Lança Retroescavadeira

(B) Lança Escavo-carregadeira

(C) Lança clam-shell

(D) Escavadeira simples

(E) Pá carregadora de esteiras

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 

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

Questão 27
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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.   

Questão 30

Questão 29

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 28

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.
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Edi� cações
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
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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.
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