
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Informática

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

VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

BOA PROVA!
Gabarito ofi cial

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 22/01/2018, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Prezado(a) candidato(a):
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local,    

levar  consigo este caderno de questões.
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente.  

Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em que 

há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas 

Intermediária, que se encontra no fi nal deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de Respostas 

Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de Respostas 

Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio, 

conforme o exemplo a seguir:

14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término da prova,          
você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente assinada, ao Fiscal.

15. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular 
(o qual deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, nas dependências 
do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, máscara, óculos 
escuros, corretivo líquido/fi ta ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova.

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo, bem como a desobediência          
às exigências registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato.

17. Será eliminado do Exame o candidato que:
• Não comparecer ao Exame na data determinada;
• Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30;
• Realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo           
        14 da portaria CEETEPS-GDS no 1951, de 10/11/2017;
• Não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14 da portaria 
        CEETEPS-GDS no 1951, de 10/11/2017;
• Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Defi nitiva;
• Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e apontamentos durante  
        a realização do exame;
• Retirar-se do prédio em definitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo;
• Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante a realização         
        do exame;
• Retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Defi nitiva;
• Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
• Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;
• Realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos durante o 
        período das provas;
• Realizar a prova fora do local determinado pela Etec / Extensão de Etec;
• Zerar na prova teste.

A B D E

Resultado

•  Divulgação da lista de classifi cação geral a 
partir do dia 06/02/2018.



Quando trabalhamos com o cálculo do perímetro de um trapézio, figura geométrica plana pertencente ao 
grupo dos quadriláteros que possui um par de lados paralelos, estamos também trabalhando o perímetro de um 
triângulo, pois o cálculo do perímetro dessa figura geométrica é essencial para chegarmos à área de um trapézio. 

Analisando a figura, encontramos dentro do trapézio, geralmente, mais de um triângulo e quando este é retirado 
tem-se também um quadrado.

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

O determinante de uma Matriz é dado pelo valor numérico resultante da diferença entre o produto dos elementos 
da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Uma matriz é quadrada quando o número 
de linhas é igual ao número de colunas. A matriz “M” quadrada é representada pela expressão computacional:

Com base nessa expressão, qual linha de comando para o cálculo da determinante da matriz “M” e seu resultado?

(A) M[0,0] * M[1,1]  –  M[0,1] * M[1,0] = 2

(B) M[0,0] * M[0,1]  –  M[0,1] * M[1,1] = –2

(C) M[0,0] * M[0,0]  –  M[1,1] * M[1,1] = 2

(D) M[0,0] * M[0,1]  +  M[0,1] * M[1,0] = 2

(E) M[0,0] * M[0,1]  +  M[0,1] * M[1,0] = -2

Questão 02

Questão 01

Altura (h)

Base menor (b)

Base maior (B)

A = (Base menor + Base maior) x Altura
2

A = (B + b) x h
2

A = (B + b x h)/2

A = ((B + b) * h)/2

= A ((B + b) x h)/2

A =((B + b) x h)/2

A = (B + b * h)/2

M = {{2,3},{2,4}}

A anotação computacional para o cálculo da área do trapézio 
é dada pela expressão:
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A tabela-verdade é usada para determinar o valor lógico de uma proposição composta, sendo que os valores das 
proposições simples já são conhecidos, pois o valor lógico da proposição composta depende do valor lógico da 
proposição simples. 

I Tabela verdade da “conjunção” : a conjunção é verdadeira se, e somente se os conjuntos são verdadeiros.

II Tabela verdade da “disjunção” : a disjunção é falsa se, e somente se os disjuntos são falsos.

III Tabela verdade da “conjunção”  e “disjunção” : ~p é verdadeira (falsa) se e somente se p é falsa (verdadeira).

É correto afirmar que:

(A) somente a alternativa I está correta.

(B)  somente a alternativa II está correta.

(C)  somente a alternativa III está correta. 

(D)  somente as alternativas I e II estão corretas.

(E)  somente as alternativas II e III estão corretas.

A função “teste” é apresentada pelo algoritmo:

Executando o algoritmo da função “teste” e aplicando as chamadas de função: teste(2), teste(4) e teste(6), teremos 
como resultado os valores:

(A)  2, 4 e 6

(B)  2, 4 e 720

(C)  0, 2 e 4

(D)  3, 10 e 21

(E)  4, 16 e 36

Questão 04

Questão 03

função teste(numero){

 se (numero <= 1)

  retorna numero;

 senão 

  retorna numero * teste(numero - 1);

 fim-se

}
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Uma tabela em HTML (HyperText Markup Language) é criada usando como base as tags 

as quais permitem a inclusão de elementos para mesclar linhas e colunas. Analisando o desenho da tabela, 
formatada por três linhas, encontramos uma coluna na primeira linha, duas colunas na segunda linha e quatro 
colunas na terceira linha. Qual seria a sequência mínima de código HTML para expressar essa estrutura?

(A)
<table> <tr> <td colspan=”2”> </td> </tr> <tr> <td colspan=”4”> </td> 
<td colspan=”4”> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> 
<td> </td> </tr> </table>

(B)
<table> <tr> <td colspan=”4”> </td> </tr> <tr> <td colspan=”2”> </td> 
<td colspan=”2”> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> 
<td> </table>

(C)
<table> <tr> <td colspan=”2”> </td> </tr> <tr> <td colspan=”2”> </td> 
<td colspan=”2”> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> 
<td> </td> </tr> </table>

(D) <table> <tr> <td colspan=”4”> </td> </tr> <tr> <td colspan=”2”> </td> 
<td colspan=”2”> </td> </tr> </table>

(E)
<table> <tr> <td colspan=”4”> </td> </tr> <tr> <td colspan=”2”> </td> 
<td colspan=”2”> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> 
<td> </td> </tr> </table>

Questão 05

<table><tr><td>    ,
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O código HTML pode ser formatado usando o CSS (Cascading Style Sheets), permitindo assim a criação de vários 
efeitos. Analise o código:

Questão 06

<html>

<head>

          <style type=”text/css”>

                    #forma{

                     width:300px;

                     height:100px;

                     background-color:#666;

                     border-radius: 10px;

                     }

          </style>

</head>

<body>

          <div id=”forma”></div>

</body>

</html>

O resultado desse código será:

(A)  um retângulo com as bordas arredondadas.

(B)  um quadro com as bordas arredondadas.

(C)  um retângulo. 

(D)  um quadrado.

(E)  um círculo com raio de 10 px.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Informática 5     



No HTML, o DOCTYPE (Document Type Declaration) é uma instrução para que interpretadores de SGML 
(Standard Generalized Markup Language)  possam associar um DTD (Document Type Definition) e verificar sua 
conformidade, o qual deve ser inserido no início do documento HTML. Algumas das estruturas DOCTYPE utilizadas 
no desenvolvimento web são:

I <!DOCTYPE html>

II <!DOCTYPE  HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/
html4/loose.dtd”>

III <!DOCTYPE  html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/ xhtml1-transitional.dtd”>

Na linguagem JavaScript, Math é um objeto embutido que tem propriedades e métodos para constantes 
e funções matemáticas.  Ao contrário de outros objetos globais, Math  não é um construtor e todas as 
propriedades e métodos de Math são estáticos. As funções para retornar a base x elevada à potência y do 
expoente, ou seja, X^Y; retornar um número pseudoaleatório entre 0 e 1 e retornar o maior inteiro que é 
menor ou igual a um número. 

Questão 07

É correto afirmar que:

(A) somente a alternativa I está correta.

(B)  somente a alternativa II está correta.

(C)  somente a alternativa III está correta. 

(D)  somente as alternativas II e III estão corretas.

(E)  as alternativas I, II e III estão corretas.

Questão 08

São representadas pelos métodos:

(A) Math.pow(), Math.random() e Math.min()

(B) Math.exp(), Math.random() e Math.min()

(C) Math.pow(), Math.random() e Math.floor()

(D) Math.pow(), Math.rand() e Math.floor()

(E) Math.exp(), Math.random() e Math.floor()
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Há uma função que permite a conversão de números de bases como hexadecimal ou octal em valores decimais.  
Se essa função encontrar um caractere diferente de um sinal (+ ou –), números (0 a 9), ponto decimal ou 
expoente, será retornado o valor até aquele ponto e ignorado o restante, mantendo a parte inteira do valor.  
Essas características são resultados de qual função da linguagem JavaScript?

(A)  isnan()

(B)  parsetint()

(C)  parsefloat()

(D)  number.nan()

(E)  eval()

A normalização de dados é uma técnica de decomposição utilizada no projeto de banco de dados com objetivo 
de prover um armazenamento consistente, evitando redundância de dados, que diz respeito à repetição não 
necessária dos dados nela contidos. Proposto por Codd (1972), o processo de normalização, como foi inicialmente 
proposto sujeita um esquema de relação a uma série de testes para certificar-se de que ele satisfaça certa forma 
normal. Codd propôs três formas normais: 1a, 2a e 3a, todas baseadas nas dependências funcionais entre os 
atributos de uma relação. 

É correto afirmar que:

(A)  somente a alternativa I está correta.

(B)  somente a alternativa II está correta.

(C)  somente a alternativa III está correta. 

(D)  somente as alternativas II e III estão corretas.

(E)  as alternativas I, II e III estão corretas.

Questão 10

Questão 09

I
Primeira forma normal (1FN) – Identificar a chave primária da entidade; Identificar o grupo repetitivo 
e removê-lo da entidade; Criar uma nova entidade com a chave primária da entidade anterior e o 
grupo repetitivo.

II
Segunda forma normal (2FN) – Dependência Funcional total; Um esquema da relação R está na 
2FN se todo atributo não primário A em R tem dependência funcional total da chave primária de R.  
Criar novas relações.

III Terceira forma normal (3FN) – Dependência transitiva; Identificar todos os atributos que são 
funcionalmente dependentes de outros atributos não chave; Removê-los ou separar relações. 
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Todos os dados de um banco de dados relacional são armazenados em tabelas. Uma tabela é uma simples 
estrutura de linhas e colunas e associam-se entre si por meio de regras de relacionamentos, que consistem 
em associar um ou vários atributos de uma tabela com um ou vários atributos de outra tabela. 

Considere as afirmações.

I Chave primária: (PK – Primary Key) é um identificador exclusivo de todas as informações 
de cada registro dando-lhe unicidade, e nunca se repetirá.

II

Chave Estrangeira: (FK – Foreign Key) é a chave formada por meio de um relacionamento 
com a chave primária de outra tabela. Define um relacionamento entre as tabelas e 
pode ocorrer repetidas vezes. Caso a chave primária seja composta na origem, a chave 
estrangeira também o será.

III
Um relacionamento d e um para muitos (1 para N) – a chave primária da tabela que 
tem o lado N está para ir para a tabela do lado 1. No lado N, ela é chamada de chave 
estrangeira;

É correto afirmar que:

(A)  somente as alternativas I e II estão corretas.

(B)  somente as alternativas I e III estão corretas.

(C)  somente as alternativas II e III estão corretas.

(D)  as alternativas I, II e III estão corretas.

(E)  somente a alternativa I está correta.

Em um banco de dados relacional, o Join é a maneira usada para ligar as tabelas em uma instrução SQL 
(Structured Query Language), aplicado geralmente em instruções SELECT. Assim, ao realizarmos uma 
consulta (SELECT), obtendo todos os registros de todas as tabelas, gera-se assim, o número total de registros 
por meio da multiplicação do total de registros das tabelas envolvidas. Esse tipo de Join é definido como:

Questão 11

Questão 12

(A)  Inner join

(B)  Left outer join

(C)  Right outer join

(D)  Cross join

(E)  Outer Full join

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Informática8      



A Análise de Requisitos ou Engenharia de Requisitos é um aspecto importante no gerenciamento 
de projetos. É a responsável por coletar dados necessários e as exigências do que o usuário 
necessita para alcançar seus objetivos e determinar as suas expectativas para o produto de software. 
Como, por exemplo, os requisitos que se apresentam como características e aspectos internos do 
sistema, envolvendo especificamente a parte técnica, os quais não são explicitamente expostos 
pelo cliente, mas devem ser implicitamente compreendidos pelo desenvolvedor, que envolvem 
questões de segurança, usabilidade, confiabilidade, padrão, desempenho, hardware e software. 

O modelo de processo de software é um conjunto de atividades realizadas por pessoas cujo objetivo é 
desenvolvimento ou evolução de software e sua documentação. Um modelo de processo que foi desenvolvido 
de modo a combinar as melhores características dos modelos Linear e Prototipação, acrescentando a análise de 
riscos, inexistente nesses outros modelos, além de sua estrutura estar dividida em quatro etapas, é o modelo:

(A)  Waterfall (cascata)

(B)  RAD

(C)  Codifica-remenda 

(D)  Processo Unificado

(E)  Espiral

Questão 14

Questão 13

Questão 15

Programação orientada a objetos (POO) é um modelo de programação de sistemas de software baseado 
na composição e interação entre diversas unidades de objetos. Na programação orientada a objetos, 
implementa-se um conjunto de classes que definem os objetos presentes, em que cada classe determina 
o comportamento (definido nos métodos) e estados possíveis (atributos) de seus objetos, assim como o 
relacionamento com outros objetos. 

Um relacionamento caracterizado como parte/todo, mas, nesse caso, o todo é responsável pelo ciclo de vida da 
parte, refere-se a:

(A)  Agregação

(B)  Composição

(C)  Associação

(D)  Herança 

(E)  Encapsulamento

Tais requisitos são  considerados como:

(A)  Requisitos do produto

(B)  Requisitos funcionais

(C)  Requisitos não funcionais

(D)  Requisitos de negócio

(E)  Requisitos de padrões
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Um sistema operacional (SO) é uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador, 
fornecendo rotinas básicas para controle de dispositivos. E ainda fornece a gerência, escalonamento e 
interação de tarefas, mantendo a integridade de sistema. 

Questão 16

MBR é abreviação de “Master Boot Record”. O MBR fica localizado no primeiro setor do disco rígido e 
apresenta função diferente dos demais setores. Ele é conhecido por encontrar partições inicializáveis na 
tabela de partições e carregar o setor de boot. Dentro do MBR, localiza-se um programa que é invocado 
pelo registro de boot da partição de uma partição ativa ou pelo registro de boot mestre. 

São exemplos de sistemas de inicialização de boots:

I LILO, o LOader do LInux

II BootMagic, parte do Norton PartitionMagic

III GRUB, o loader GRand Unified Boot (GRUB Legacy)

É correto afirmar que:

(A)  somente as alternativas I e II estão corretas.

(B)  somente as alternativas I e III estão corretas.

(C)  somente as alternativas II e III estão corretas.

(D)  as alternativas I, II e III estão corretas.

(E)  somente a alternativa I está correta.

Questão 17

Recursos como: transmitir jogos, picture-in-picture, bloqueio dinâmico, melhorias no Edge, luz noturna e “Hello” 
mais rápido são características do Sistema Operacional: 

(A)  Windows Vista

(B)  Windows 10

(C)  Mac OS 

(D) Marshmallow

(E)  Ubuntu
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No Linux, os comandos para: Listar todos os arquivos do diretório; Mostrar a quantidade de espaço usada no disco 
rígido; Remover um arquivo/diretório; Criar um diretório e Abrir um arquivo são, respectivamente:

(A) ls df rm mkdir cat

(B) dir df rm mkdir cat

(C) ls df rm mkdir fopen

(D) dir df rm md cat

(E) ls df del mkdir cat

Questão 18

Um operador do MS-Excel 2016, em um determinado trabalho, deseja inserir a data e hora da edição da planilha 
(plan1) e selecionou a célula A1 para receber essa informação. Para que o operador obtenha esse resultado, 
deverá iniciar a fórmula com o sinal de “igual” e inserir a fórmula:

(A)  HOJE()

(B)  DATA.VALOR()

(C)  DIATRABALHOTOTAL.INTL()

(D)  TEMPO()

(E)  AGORA()

Um navegador web, como Google Chrome, Mozilla Firefox, ou Internet Explorer é um aplicativo de 
software que usamos para buscar e visualizar informações na Internet. Um navegador procura, encontra e 
apresenta websites e/ou outras informações que procuramos por meio de URLs (Uniform Resource Locator). 
Esses navegadores utilizam um recurso por meio do qual salvam dados, como imagens e HTML, que são 
necessários para exibir um website. A intenção dessa gravação de dados é ajudar com a largura de banda. 

Questão 20

Questão 19

Essas informações ficam registradas pelo navegador no recurso conhecido como:

(A)  Navegação Anônima

(B)  Cache

(C) Históricos

(D)  Complementos

(E)  Extensões
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Questão 21

USB é a sigla usada para “Universal Serial Bus” e representa o tipo de 
conexão usada em um Bus (canal de transferência de dados) para 
conectar, trocar dados e fornece eletricidade para alimentar dispositivos 
eletrônicos em geral, usando uma tensão de 5V. 

Questão 22

A fórmula correta na coluna D é dada pela expressão:

Um clube de natação irá selecionar candidatos para participar de um torneio internacional 
e os candidatos deverão atender as seguintes exigências: ter 18 anos (igual ou mais) 
e ter 1,70m de altura(igual ou mais). Para selecionar os atletas, a secretaria da unidade 
criou uma tabela no Excel e lançou os nomes dos atletas (coluna A), a idade (coluna B) 
e a altura (coluna C) e criou uma fórmula para selecioná-los (coluna D).  

Em uma conexão USB do Tipo A, a sequência elétrica dos pinos pode ser indicada como:

(A) GND VCC Data– Data+

(B) VCC GND Data- Data+

(C) Data- Data+ VCC GND

(D) VCC Data- Data+ GND

(E) Data- VCC GND Data+

(A) SE(OU(B2>=18;C2>=1,7);”Participa”;”Não Participa”)

(B) SE(E(B2>18;C2>1,7);”Participa”;”Não Participa”)

(C) SE(E(B2>=18;C2>=1,7);”Participa”;”Não Participa”)

(D) SE(B2>18;C2>1,7);”Participa”;”Não Participa”)

(E) SE(B2>=18;C2>=1,7);”Participa”;”Não Participa”)
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A tecnologia que depende simplesmente de uma placa-mãe (chipset) ou de um processador que tenha um 
controlador é capaz de trabalhar com o dobro de largura do barramento, ou seja, efetuar uma comunicação 
com dois canais de memória simultaneamente. As memórias trabalham simultaneamente e fornecem o dobro 
da largura de dados do barramento, sendo capazes de trabalhar com 128 bits, em vez dos costumeiros 64 bits.  
Ao dobrar a largura do barramento de dados, as memórias têm a taxa de transferência dobrada automaticamente.

Essa tecnologia é conhecida como:

(A)  Dual Channel

(B)  DDR2

(C) SATA2

(D)  Dual Core

(E)  Double Sound

Um encapsulamento é basicamente uma proteção que envolve um circuito integrado. Sua principal função é 
garantir a conexão segura entre os circuitos e as placas físicas. Essa proteção é composta por pinos de metal, que 
fixam um envoltório retangular feito de metal, plástico ou de outros materiais. Com relação aos processadores:

I
PGA:  Pin Grid Array («matriz de pinos»), esse é um tipo de encapsulamento que faz com 
que o processador utilize pinos de contato que devem ser inseridos em um encaixe 
adequado na placa-mãe do computador.

II
LGA:   Land Grid Array, esse é um padrão da Intel. Tem alguma semelhança com os 
padrões PGA, tendo como principal diferença o fato de não utilizar pinos de contato 
em sua parte inferior, mas sim pontos metálicos.

III
SECC:   Single Edge Contact Cartridge, esse tipo faz com que o processador utilize um 
encaixe linear ao invés de contatos em formato de pinos. Para isso, o processador é 
montado dentro de uma espécie de cartucho.

Questão 24

Questão 23

É correto afirmar que:

(A)  as alternativas I e II estão corretas.

(B)  as alternativas II e III estão corretas.

(C)  as alternativas I  e III estão corretas.

(D)  as alternativas I, II e III estão corretas.

(E)  somente a alternativa III está correta.
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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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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 27

Questão 26

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

<https://tinyurl.com/ycq9u7lu> Acesso em : 24.11.2017. Adaptado.
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Questão 28

Questão 29

Questão 30

A primeira sentença do cartum expressa

(A)  a ideia de que trabalhar 20 horas por semana não é o bastante.

(B)  o descontentamento do empregador com o trabalho do empregado.

(C)  uma necessidade do empregador relativa ao trabalho do empregado.

(D)  uma necessidade do empregado relativa ao comportamento do empregador.

(E)  a noção de que as semanas e o tempo estão se tornando cada vez mais curtos.

De acordo com o cartum

(A)  para completar a tarefa, são necessárias 80 horas mensais, sem abandonar o local de trabalho.

(B)  será mais fácil completar a tarefa se a permanência no local de trabalho for superior a 20 horas, mas  
inferior a 80.

(C)  depois de trabalhar por 20 horas, o empregado sentia-se tão cansado que tinha a impressão de ter trabalhado 
80 horas.

(D)  20 horas de trabalho de acordo com as necessidades da empresa são mais valiosas do que 80 horas de trabalho 
feito com desleixo.

(E)  a empresa necessita que o empregado trabalhe 20 horas semanais, mas, para isso, ele deve ficar no local de 
trabalho por 80 horas por semana.

O termo that much – em To get that much done – refere-se 

(A)  ao salário que o empregado receberá.

(B)  ao tempo que o empregado vem exercendo a sua função.

(C)  ao fato de que o empregado não tem trabalhado o suficiente.

(D)  ao número de horas semanais que o empregador precisa que o empregado trabalhe.

(E)  ao número de semanas que serão necessárias para que todo o trabalho seja terminado.  
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

Prezado(a) candidato(a),

1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas 
para esta Folha de Respostas Intermediária.

2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária 

para a Folha de Respostas Defi nitiva, utilizando caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul.

A B D E

FOLHA DE  RESPOSTAS  INTERMEDIÁRIAS

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

PROVA (30 RESPOSTAS)

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

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

RESPOSTAS de 16 a 30

NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE E

NEM  RASURE

ESTA  FOLHA.

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

RESPOSTAS de 01 a 15

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Informática 17     



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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