
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Nutrição e Dietética

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.



A alimentação adequada tem por finalidade:

I Fornecimento de energia.

II Fornecimento de nutrientes para o processo de crescimento e manutenção.

III Fornecimento de vitaminas e minerais para evitar carências de nutrientes.

(A) As opções I e II são verdadeiras.

(B) As opções II e III são verdadeiras.

(C) A opção I é verdadeira.

(D) As opções I, II e III são verdadeiras.

(E) As opções I e III são verdadeiras.

Entende-se por nutriente:

(A) Toda substância  que, incorporada ao organismo, preenche uma função de nutrição.

(B) Somente as substâncias naturais, que forneçam energia ao corpo.

(C) Todas as substâncias que são eliminadas pelo sistema excretor.

(D) As substâncias que fornecem a função de crescimento e renovação celular.

(E) Todas as substâncias químicas indispensáveis para a saúde e atividade do organismo.

O glúten é alvo de polêmicas sobre a sua retirada da alimentação, com o objetivo de emagrecer. Precisamos 
entender que a parte proteica do trigo (glúten) deve ser excluída por pacientes portadores de doença 
Celíaca. O importante para o emagrecimento é a reeducação alimentar. 

Questão 02

Questão 01

Questão 03

Considerando o exposto, assinale a alternativa em que apareçam os alimentos que contêm glúten:

(A) Trigo, centeio e cevada.

(B) Trigo, arroz e centeio.

(C) Trigo, milho e cevada.

(D) Trigo, aveia e milho.

(E) Trigo, aveia e arroz.
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O novo Guia Alimentar de 2014, publicado pelo Ministério da Saúde,  indica como “regra de ouro” o consumo de 
alimentos naturais e:

(A) Alimentos processados.

(B) Alimentos minimamente processados.

(C) Alimentos de rede fast food.

(D) Alimentos ultraprocessados.

(E) Alimentos ricos em gordura trans.

Quanto à digestão e absorção das proteínas, é correto afirmar:

(A) A digestão da proteína tem início no estômago, após ação da pepsina.

(B) A maior parte da digestão das proteínas ocorre na boca, a partir da ação da amilase salivar.

(C) A digestão das proteínas é finalizada no estômago.

(D) O processo de absorção das proteínas ocorre no colón ascendente.

(E) O processo de absorção das proteínas ocorre no intestino grosso.

Leia cada afirmativa a seguir e considere verdadeiro (V) ou Falso ( F) para cada frase:

1. (   ) A batata doce, a soja e as frutas são fontes de Carboidratos.

2. (    ) Os carboidratos que compõem os cereais e as raízes são a principal fonte de 
energia para o organismo.

3. (    ) O açúcar das frutas (frutose) é formado por duas moléculas de glicose.

4. (    ) As fibras insolúveis  auxiliam na diminuição do nível de colesterol no sangue.

5. (    ) As proteínas auxiliam o organismo a formar enzimas e degenerar tecidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1. 2. 3. 4. 5.

(A) F V V V V

(B) F V F F F

(C) V F V F V

(D) F V V F F

(E) V V V V F

Questão 05

Questão 04

Questão 06
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O ácido graxo trans é um tipo de gordura obtida a partir da hidrogenação de óleos vegetais. Essa gordura 
é utilizada  na indústria alimentícia para melhorar a consistência e aumentar o prazo de validade de alguns 
alimentos.  A utilização dessa gordura, acima da recomendação ideal,  acarreta desvantagens. 

Questão 08

Questão 07

Questão 09

Um cardápio para restaurante industrial deve apresentar: entrada, prato principal, prato básico, guarnição, 
sobremesa e bebida.  Assinale a alternativa que representa o prato básico de uma refeição.

(A) Arroz e Feijão.

(B) Feijoada.

(C) Salada de alface com cenoura ralada.

(D) Laranja.

(E) Escarola refogada.

A Pirâmide Alimentar adaptada para a população brasileira é subdividida em grupos alimentares, 
com funções e quantidades diferentes de consumo, conforme necessidade nutricional. 
O grupo construtor  tem por função favorecer o crescimento e renovação de tecidos. 

Assinale, a seguir, a alternativa que indica um alimento que contenha gordura trans:

(A) Óleo de soja.

(B) Manteiga.

(C) Biscoito recheado.

(D) Leite de vaca.

(E) Abacate.

São exemplos de alimentos que pertencem ao grupo mencionado:

(A) Leite, manteiga e carne.

(B) Leite, ovos e carne.

(C) Leite, manteiga e queijo.

(D) Leite, queijo e creme de leite.

(E) Leite, carne e farinha láctea.
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As leguminosas são grãos contidos em vagens e fornecem boa quantidade de cálcio, ferro, zinco, vitaminas do 
complexo B e ácido fólico. 

Assinale a alternativa que apresenta dois exemplos de leguminosas: 

(A) Soja e aveia.

(B) Centeio e feijão preto.

(C) Feijão branco e ervilha seca.

(D) Milho e lentilha.

(E) Feijão carioquinha e centeio.

Questão 11

Questão 10

Questão 12

Todos os funcionários que trabalham na produção de alimentos são manipuladores de alimentos, motivo 
pelo qual é correto afirmar que, direta ou indiretamente, o ser humano é o maior contaminador de uma 
unidade de alimentação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou  um pôster, denominado “Cinco Chaves para uma 
Alimentação mais Segura”, em 2001. Uma dessas chaves aborda os cuidados com alimento cru e cozido. 

Em relação aos hábitos saudáveis de higiene pessoal do manipulador de alimentos, assinale a afi rmativa correta:

(A) Os cabelos devem ser limpos frequentemente, estar presos durante o trabalho e ser protegidos por touca.

(B) As unhas das mãos devem ser mantidas com uma camada de esmalte base.

(C) Não é permitido o uso de qualquer tipo de desodorante ou perfume.

(D) Devem ser usados tampões nos ouvidos, para evitar a contaminação pela cera neles produzida.

(E) No caso de homens,  é permitido o uso de barba e/ou bigode.

O termo que se utiliza para descrever a transferência de micro- organismos de um alimento cru para um alimento 
cozido é:

(A) Contaminação efetiva.

(B) Contaminação total.

(C) Contaminação temporária.

(D) Contaminação padrão.

(E) Contaminação cruzada.
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Segundo as Leis da Alimentação, desenvolvidas por Pedro Escudero, qual a lei considerada universal, por ser 
aplicável, sem exceção, a indivíduos enfermos e sadios?

(A) Lei da Adequação.

(B) Lei da Graduação.

(C) Lei da Harmonia.

(D) Lei da Qualidade.

(E) Lei da Quantidade.

Questão 14

Questão 13

Questão 15

O betacaroteno é um precursor da Vitamina A. Combate os radicais livres, estimula o sistema imunológico 
e ajuda a manter altos os níveis de anticorpos. É essencial para o crescimento correto e a saúde de todos 
os tecidos do organismo. 

Em relação aos processos básicos de pré-preparo, preparo e conservação dos alimentos, assinale a 
alternativa correta:

(A) O descongelamento deve ser feito em temperatura ambiente.

(B) Os óleos e gorduras não devem ser aquecidos a temperaturas superiores a 220oC.

(C) Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos.

(D) Os funcionários que manipulam alimentos crus não precisam realizar a lavagem e antissepsia das mãos antes 
de manipular alimentos preparados.

(E) Após cozidos, os alimentos devem ser mantidos a temperaturas superiores a 60oC, por um período de vinte e 
quatro horas.

Qual alimento é uma boa fonte de Betacaroteno?

(A) Farinha de trigo.

(B) Abóbora.

(C) Peixe.

(D) Espinafre.

(E) Pera.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Nutrição e Dietética6      



Em relação à Segurança Alimentar, assinale a alternativa correta:

(A) É correto recongelar, mais de uma vez, alimentos prontos que já foram descongelados.

(B) É permitido usar tábua de madeira, para cortar alimentos crus e alimentos cozidos.

(C) É proibida a utilização da mesma tábua para cortar alimentos crus e alimentos cozidos.

(D) Na manipulação de carnes cruas, não é necessário o controle do binômio tempo-temperatura.

(E) Alimentos preparados e quentes devem ser guardados em refrigeração sempre tampados.

Questão 17

Questão 16

Questão 18

O IMC (Índice de Massa Corporal) é uma relação entre peso e altura que indica se a massa corporal está 
adequada ao padrão físico. 

Segundo as recomendações atuais dos guias alimentares para adultos e levando em consideração o número de 
porções em função dos grupos de alimentos, assinale a alternativa que corresponde à quantidade, em porções, 
estabelecida para o grupo de leite e derivados:

(A) 1 porção.

(B) 2 porções.

(C) 3 porções.

(D) 4 porções.

(E) 5 porções.

Assinale a alternativa correta em relação ao IMC (kg/m2) que indica a classificação do estado nutricional de eutrofia  
para adultos:

(A) 20 a 25 Kg / m2.

(B) 16,5 a 25,8 Kg / m2.

(C) 28 a 30 Kg / m2.

(D) 18,5 – 24,9Kg / m2.

(E) 30 a 35 Kg / m2.
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Pode-se afirmar que uma técnica adequada para preservar o valor nutricional dos alimentos durante o pré-preparo 
e o preparo é:

(A) Utilizar água mineral na cocção de verduras e legumes.

(B) Lavar carnes em água corrente, antes de iniciar o preparo.

(C) Descascar e cortar legumes, antes de cozinhá-los.

(D) Cozinhar legumes e verduras no vapor.

(E) Acrescentar bicarbonato de sódio na água de cocção de verduras.

Questão 21

Assinale a alternativa que descreve a medida a ser empregada, para evitar o escurecimento em maçãs cortadas, 
utilizadas na preparação de salada de frutas:

(A) Colocar por 5 minutos, em água morna.

(B) Pingar azeite.

(C) Salpicar açúcar.

(D) Lavar em água corrente.

(E) Pingar suco de limão.

Questão 20

Questão 19

Para compor uma alimentação saudável, a quantidade de lipídeos deve ser de 20 a 35% do Valor Energético 
Total (VET) para pessoas sadias com boas condições de saúde. 

Considerando-se um VET de 2000 Kcal/dia, assinale a alternativa que corresponde à quantidade de gorduras 
em Kcal, respectivamente:

(A)  300 a 500 Kcal.

(B)  300 a 600 Kcal.

(C) 400 a 600 Kcal.

(D) 400 a 650 Kcal.

(E) 400 a 700 Kcal.
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Questão 24

Questão 23

Questão 22

Sabemos que a alimentação do brasileiro é excessiva em consumo diário de sal, fator que predispõe o 
desenvolvimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis, como a Hipertensão. 

Os dois fatores mais pesquisados em todo o mundo para o controle, eliminação do número de micro-organismos 
durante o processamento, manipulação e distribuição dos alimentos para consumo são:

(A) Higiene e Tempo.

(B) Temperatura e Higiene.

(C) Temperatura e Ambiente.

(D) Ambiente e Higiene.

(E) Tempo e Temperatura.

Assinale a alternativa que indica a função correta do remolho na cocção de algumas leguminosas

(A) Melhorar o sabor.

(B) Diminuir o tempo de cocção.  

(C) Aumentar o tempo de cocção.  

(D) Aumentar o valor nutricional.

(E) Enriquecer a preparação.

O Ministério da Saúde, em 2011, passou a recomendar como quantidade ideal de consumo de sal para a população 
brasileira o correspondente a:  

(A) 5g/dia.

(B) 6g/dia.

(C) 8g/dia.

(D) 10g/dia.

(E) 12g/dia.
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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

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)    •   Nutrição e Dietética10      



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 Nutrição e Dietética
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.
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