
 
 
 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA 

VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA  –  

 
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 na última página 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/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, 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 desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2018, o candidato que: 
• Não comparecer ao Exame na data determinada; 
• Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min; 
• 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 2103, de 19 de abril de 2018; 
• 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 2103, de 19 de abril de 2018; 
• 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. 

  

A  B    D  E 

Gabarito oficial 
Será divulgado a partir das 14 horas do dia 26/06/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
 

Resultado 
Divulgação da lista de classificação geral dia 16/07/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
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01) Para obtenção de uma calda de açúcar transparente sem cristais, devemos: 
 

A) misturar o açúcar e a água fora do fogo, e limpar as bordas da panela para eliminar qualquer  
cristal de açúcar, levar ao fogo até o ponto desejado. 

B) utilizar uma panela de cobre e não parar de mexer a mistura com uma colher para não criar 
cristais. 

C) misturar o açúcar e a água fora do fogo, levar ao fogo e mexer com uma colher sempre que 
necessário para não queimar a calda. 

D) aquecer o açúcar em uma panela de fundo grosso, deixar formar o caramelo e cozinhar até 
atingir o ponto desejado. 

E) ferver a água, acrescentando o açúcar e mexer sempre até atingir o ponto desejado. 
 
 
02) Qual das formulações de pão francês você determinará como balanceada para uma produção 
profissional? Assinale a alternativa correta. 
 

A) Farinha de Trigo 100%, água 58 – 60%, fermento biológico instantâneo 0,5 – 1,5%, sal 2%, 
açúcar 1%, gordura 1% e reforçador de farinha 1%. 

B) Farinha de Trigo 100%, água 58 – 60%, fermento biológico seco instantâneo 2,5 – 4%, sal 
0,8%, açúcar 1%, gordura 2% e reforçador de farinha 1%. 

C) Farinha de Trigo 100%, água 58 – 60%, fermento biológico instantâneo 2,5 – 4%, sal 2%, 
açúcar 1%, gordura 2% e reforçador de farinha 1%. 

D) Farinha de Trigo 100%, água 50%, fermento biológico instantâneo 2,5 – 4%, sal 2%, açúcar 
1%, gordura 1% e reforçador de farinha 2%. 

E) Farinha de Trigo 100%, água 50%, fermento biológico instantâneo 0,5 – 1,5%, sal 3%, açúcar 
3%, gordura 10% e reforçador de farinha 1%. 

 
 
03) A misturadora é um equipamento usado na panificação para misturar os ingredientes, 
transformando-os em massa. De um modo geral, as misturadoras provocam um aquecimento na 
massa chamado atrito ou fricção. Para que isso não ocorra, durante a produção de massas 
panificáveis devemos: 
 

A) misturar os ingredientes em um Bowl antes de colocar no equipamento e deixa-lo misturar até 
obter a massa com a textura desejada. 

B) colocar todos os ingredientes no equipamento ligar, deixar funcionar por 5 minutos, desligar 
por mais 5 minutos para esfriar a massa e ligar novamente até o ponto desejado. 

C) misturar os ingredientes e, a água ou leite (líquido) deverá estar gelado, batendo em 
velocidade rápida até obter o ponto desejado. 

D) colocar primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos e deixar bater até o ponto 
desejado da massa. 

E) misturar todos os ingredientes, sendo a água ou leite gelado, porém, bater em velocidade 
baixa até misturar os ingredientes e após, aumentar a velocidade até o ponto desejado da 
massa. 

 
 

04) O trigo é um grão de forma oval, apresentando em geral, comprimento entre 4 mm e 7 
mm.  Estruturalmente o trigo está dividido em três macro-regioes. Assinale a opção correta. 
 

A) Gérmen, Pericarpo e a Semente. 
B) Casca, Gérmen e Endosperma. 
C) Semente, Casca e Pericarpo. 
D) Gérmen, Glúten e Endosperma. 
E) Película de proteção, Glúten e Amido. 
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05) Aditivos são produtos que, além de acrescentaram valores nutritivos ao pão, servem para 
melhorar a qualidade das farinhas panificáveis. Os Aditivos Melhoradores mais comuns são: 
 

A) Ácido Ascórbico E300, Açúcar e Hipoclorito de Sódio. 
B) Amilases, Farinha de Mandioca e Cálcio. 
C) Vitamina C, Lecitina de Soja e Farinha de Arroz. 
D) Ácido Ascórbico E300, Extrato de Malte e Propinato de Cálcio E282 
E) Farinha de Osso, Vitamina C e Amilases. 

 
 
06) Quais os equipamentos utensílios que são utilizados para a produção de pão francês? 
 

A) Forno Turbo, Conjunto de Carretilhas e Cortadores. 
B) Forno de Lastro, Masseira e Liquidificador. 
C) Facas, pincéis e espátulas de silicone. 
D) Forminhas, espumadeira e peneira. 
E) Estilete, Masseira e Forno Turbo. 

 
 
07) Para elaborar um gel de brilho, utilizamos dois ingredientes: Amido de Milho e Água. Qual a 
proporção correta? 
 

A) 0,02kg de Amido para 0,2kg de Água. 
B) 0,04kg de Amido para 0,2kg de Água. 
C) 0,1kg de Amido para 0,2kg de Água. 
D) 0,05kg de Amido para 0,2kg de Água. 
E) 0,2kg de Amido para 0,2kg de Água. 

 
 
08) Para a produção de Massa folhada, os processos ocorrem na seguinte ordem: 
 

A) preparação da massa, laminação e incorporação da gordura. 
B) preparação da massa, modelagem e incorporação da gordura. 
C) modelagem, incorporação da gordura e preparação da massa. 
D) incorporação da Gordura, modelagem e preparação da massa. 
E) preparação da massa, incorporação da gordura e laminação. 

 
 
09) Merengues são preparações aerada que consistem em claras batidas e açúcar. Para a 
preparação do merengue italiano, quais os ingredientes são necessários: 
 

A) clara batida e açúcar cristal. 
B) clara batida e açúcar demerara. 
C) clara batida em banho-maria com açúcar refinado. 
D) clara batida e calda em ponto de bala mole. 
E) clara batida e calda em ponto de bala dura. 

 
 
10) Para preparar massas com estrutura cremosa devemos utilizar-se do seguinte processo: 
 

A) bater a farinha com o açúcar e depois acrescentar a manteiga e o aromatizante e o fermento. 
B) bater o açúcar, o aromatizante e o fermento, depois acrescentar a manteiga e a farinha. 
C) bater a manteiga com o açúcar, acrescentar o fermento, o aromatizante e por último a farinha. 
D) bater o açúcar, o fermento e o aromatizante, depois acrescentar a manteiga e a farinha. 
E) bater a manteiga com o açúcar, acrescentar os ovos, o aromatizante, o fermento e a farinha. 
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11) Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake, semelhante ao apresentado na figura: 
 

 
 
 
Como o bolinho não seria consumido no 
estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas 
disponíveis para embalar o doce eram todas em 
formato de blocos retangulares, cujas medidas estão 
apresentadas no quadro: 
 

 

 
A embalagem mais apropriada para armazenar o doce, de forma a não deformá-lo e com menor 
desperdício de espaço na caixa, é 
 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V 

 
 
12) Dona Maria produziu 12 bolos de Fubá. O preço de venda de cada bolo é R$ 24,00 porém, se 
comprar 3 bolos, ela dá desconto de 10% no total e se comprar 2 bolos, 5% de desconto. Ela vendeu 
3 bolos para uma pessoa e mais 6 bolos para 3 pessoas. O restante dos bolos foram vendidos 
normalmente. Qual foi o valor total faturado com a venda dos bolos pela Dona Maria? 
 

A) R$ 266,40. 
B) R$ 129,60. 
C) R$ 288,00. 
D) R$ 280,80. 
E) R$ 273,60. 

 
 
13) Para produzir 160 beijinhos e 240 brigadeiros pequenos, Dona Joana precisou de 7 latas de leite 
condensado, 0,15 kg de chocolate em pó, 0,8 kg de granulado e 0,3 kg de coco ralado. O custo de 
cada lata de leite condensado foi de R$ 3,89. O kg de chocolate em pó foi de R$ 26,00 e o kg de coco 
ralado 19,00. Pelas forminhas Dona Joana pagou R$ 2,70 o cento. Qual foi o valor total gasto para a 
produção dos docinhos? 
 

A) R$ 57,13. 
B) R$ 53,23. 
C) R$ 46,33. 
D) R$ 72,33. 
E) R$ 61,03. 
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14) Indique, de acordo com a tabela, a alternativa que preenche as lacunas corretamente. 

INGREDIENTE QTDE. % 
Farinha de Trigo 1 Kg 100 
Água  60 
Sal 0,02Kg  
Açúcar 0,01Kg  
Manteiga  2 
Fermento fresco  3 
Melhorador 0,01kg  

 
A) 0,5 2 1 0,02 0,03 1 
B) 0,5  20 10 0,2 0,3 10 
C) 0,6 20 10 0,22 0,30 1 
D) 0,6 2 1 0,02 0,03 1 
E) 0,6 2,5 1,4 0,3 0,2 1,5 

 
 
15) Um padeiro prepara 120 pães em 3 horas de trabalho. Quantos pães ele conseguirá fazer em 7 
horas de trabalho? 
 

A) 230 pães. 
B) 280 pães. 
C) 270 pães. 
D) 290 pães. 
E) 250 pães. 

 
 
16) Um confeiteiro confeitou em 4 horas 16 bolos. Quantos bolos dois confeiteiros poderiam confeitar 
em 8 horas, sabendo que o segundo confeiteiro tem menos experiência e produz 60% do primeiro? 
 

A) Produção total dos dois confeiteiros 40 bolos. 
B) Produção total dos dois confeiteiros 49 bolos. 
C) Produção total dos dois confeiteiros 54 bolos. 
D) Produção total dos dois confeiteiros 52,2 bolos. 
E) Produção total dos dois confeiteiros 51,2 bolos. 

 
 
17) Um padeiro consegue produzir diariamente em 4 horas de trabalho, 1200 pães. Quantos pães 
poderão ser produzidos em 9 horas de trabalho? 
 

A) 2400 pães. 
B) 2500 pães. 
C) 2600 pães. 
D) 2700 pães. 
E) 2900 pães. 

 
18) Na cozinha da padaria, 8 salgadeiras produziram 4000 salgados em 5 dias. Na semana seguinte 
apenas 4 salgadeiras estiveram para trabalhar e ficaram por 16 dias trabalhando. Quantos salgados 
foram produzidos neste período? 
 

A) 4000 salgados. 
B) 6400 salgados. 
C) 7200 salgados. 
D) 8000 salgados. 
E) 6800 salgados. 
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19) O que é glúten? 
 

A) Vitamina presente nos Vegetais. 
B) Vitamina presente nas verduras. 
C) Vitamina presente nos Cereais. 
D) Proteína presente nos Cereais. 
E) Carboidrato presente nos Cereais. 

 
20) O Tiramissú é uma sobremesa tipicamente da: 
 

A) Grécia 
B) França. 
C) Portugal. 
D) Espanha. 
E) Itália. 

 
 
21) Marque a alternativa que consta as três principais sobremesas da França. 
 

A) Panna Cotta, Tiramissú e Macaron. 
B) Tiramissú, Crêpe Suzette e Churros. 
C) Macaron, Eclair e Crêpe Suzette. 
D) Macaron, Mille Feuille e Apfelstrudel. 
E) Donauwelle, maritozzo con la panna e Crêpe Suzette. 

 
 
22) O bolo de rolo é um tipo de rocambole com massa bem fina e recheado com goiabada. Este bolo 
é uma versão do bolo português Colchão de Noiva que é recheado de amêndoas. Em qual estado 
brasileiro, este bolo é patrimônio? 
 

A) Brasília. 
B) Goiás. 
C) Mato Grosso do Sul. 
D) Rio Grande do Sul. 
E) Pernambuco. 

 
 
23) O pudim de leite condensado é um doce de origem: 
 

A) Grega. 
B) Portuguesa 
C) Francesa. 
D) Espanhola. 
E) Brasileira. 
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24) Um bom pão francês, segundo Almeida (1998), “deve ter bom volume, casca terminada e firme, 
ótima torração e pestana, cor dourada, miolo branco ou creme com textura suave, ser crocante na 
superfície, sem bolhas ou crostas e, principalmente, sem grandes buracos no miolo”. Se este não for 
o resultado obtido os possíveis defeitos são: 
 
Assinale a alternativa correta: 

A) pão muito seco e branco: farinha feita de trigo recém colhido, moído e muito forte. Entra no 
forno e cai: massa sem gordura. Rasga na superfície: massa muito quente ao sair da 
amassadeira ou forneado com pouco crescimento. 

B) pão muito seco e branco: massa muito quente ao sair da amassadeira ou forneado com 
pouco crescimento. Entra no forno e cai: massa sem gordura. Raspa na superfície: muito 
crescimento e forno frio. 

C) pão muito seco e branco: muito crescimento e forno frio. Entra no forno e cai: farinha fraca, 
água alcalina ou muito amassamento mecânico. Rasga na superfície: massa muito quente ao 
sair da amassadeira ou forneado com pouco crescimento. 

D) pão muito seco e branco: farinha de baixa qualidade inferior. Entra no forno e cai: muito 
crescimento e forno frio. Rasga na superfície: reforçador vencido, sem atividade. 

E) os defeitos mencionados acima acontecem devido ao uso indiscriminado de aditivos. 
 
 
25) De acordo com Mariana Sebess (2007), podemos definir o Creme Chiboust ou Saint-Honoré 
como: 
 

A) creme à base de claras, calda de açúcar, um aromatizante e creme de leite fresco batido. 
B) um creme feito a partir de creme de leite, açúcar e um aromatizante, em geral baunilha, que 

se bate até ficar espumoso e firme. 
C) um creme que consiste de creme inglês ao qual se adicionam gelatina e creme de leite 

batido. 
D) um creme obtido a partir de uma mistura de creme de confeiteiro, manteiga e um 

aromatizante. 
E) um creme feito misturando-se creme de confeiteiro com gelatina, merengue italiano e extrato 

de baunilha, que se bate até ficar espumoso e firme. 
 
 
26) A aplicação desse recurso na cocção do pão afeta primeiramente a coloração da crosta, 
melhorando o douramento inicial da casca pelo que conhecemos de reação de Maillard, e que 
posteriormente resultará na caramelização da crosta, oferecendo-lhe uma superfície externa brilhosa, 
crocante além de um produto com maior volume. Qual das alternativas abaixo se refere ao recurso 
mencionado? 
 

A) Injeção de vapor nos primeiros 30 segundos do ciclo de cozimento da massa. 
B) Injeção de vapor nos primeiros 30 segundos e novamente após 5 minutos do ciclo de 

cozimento da massa. 
C) O uso do forno de lastro que confere as altas temperaturas necessárias. 
D) Pincelar com leite e açúcar o produto antes da cocção e injetar o vapor nos primeiros 30 

segundos do ciclo de cozimento. 
E) O uso do forno turbo, que, devido à circulação maior de calor, contribui para os benefícios 

citados. 
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27) De acordo com Mariana Sebess (2007), podemos considerar o praliné como: 
 

A) uma combinação de açúcar, glucose e chocolate cozido, tendo como resultado um creme 
aveludado. 

B) uma combinação de amêndoas e açúcar cozido, tendo como resultado amêndoas cobertas 
de caramelo. Essa mistura é posteriormente moída até a obtenção de uma pasta fina e 
untuosa. 

C) uma combinação de glucose, açúcar impalpável e damasco, tendo como resultado uma pasta 
de damasco. 

D) uma combinação de amêndoas, açúcar e chocolate derretido, tendo como resultado um 
crocante de amêndoas. 

E) uma sobremesa de amêndoas. 
 
 
28) Segundo Chaves, Guta (2008), o delicioso doce Macaron, fez muito sucesso na corte do Rei Luis 
XVI. O nome original do docinho era maccherone e chegou à França com a comitiva da Catarina de 
Médicis, a famosa aristocrata fiorentina que regeu a França no século XVI. De acordo com esse doce, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Uma espécie de suspiro à base de amêndoas em pó. 
B) Uma espécie de suspiro crocante por fora e macio por dentro. 
C) Uma espécie de suspiro crocante que recebe um recheio. 
D) Uma espécie de creme à base de amêndoas em lascas, crocante e muito apreciado em 

festas de casamentos. 
E) É possível encontrar essa guloseima com os mais variados sabores. 

 
 
29) No grupo de massas quebradiças podemos destacar quatro variedades: a massa de base, a 
massa sablée, a massa açucarada e a massa de torta Lintzer. Todas tem em comum a textura, 
podendo ser fragmentadas mais ou menos facilmente, de acordo com o seu teor de gordura e com o 
método utilizado para a sua elaboração. Para a produção dessas massas há dois tipos de métodos: 
por sablage ou por crémage. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A massa sablée possui quantidade menor de gordura, por isso é menos quebradiça. 
B) A massa açucarada contém menor quantidade de ovos e de açúcar. 
C) A massa Pâte sucrée inicia-se pelo método sablage. 
D) No método crémage a manteiga fria é ligada à farinha e se obtém um granulado semelhante 

a Areia. 
E) A massa de base é feita pelo método sablage. É uma das massas mais utilizadas em 

confeitarias. 
 
 
30) O Savarin é um doce bastante tradicional na França há mais de 150 anos. Um confeiteiro o 
batizou com esse nome em homenagem ao ilustre gastrônomo Brillat-Savarin. Tem a forma de um 
anel, é embebido em uma calda com especiarias e uma bebida alcoólica e pincelado com geléia de 
damasco. Acompanha creme chantilly e frutas frescas. Os ingredientes da massa são: 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Farinha de trigo, fermento químico, sal, açúcar, ovos, leite e manteiga. 
B) Farinha de trigo, sal, açúcar, ovos, leite e manteiga. 
C) Farinha de trigo, sal, açúcar, ovos, água e manteiga. 
D) Farinha de trigo, fermento biológico fresco, sal, açúcar, ovos, leite e manteiga. 
E) Farinha de trigo, cacau em pó, amido de milho, fermento químico, sal, açúcar, ovos, leite e 

manteiga. 
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Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, 19 de abril de 2018. 
 

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA O INGRESSO,  PARA O ACESSO E 
PARA A ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO. 
 
Artigo 25 - As listas de convocação seguirão o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas 
finais, até o preenchimento de todas as vagas disponíveis, para cada curso e período oferecido na Etec/Extensão de Etec 
(Classe Descentralizada) em que o candidato pretende estudar. 

§ 1º - As listas de convocação somente serão divulgadas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em que o 
candidato pretende estudar, sendo de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal a verificação 
destas. 

§ 2º - Não serão fornecidas informações a respeito das listas de convocação por telefone, carta, e-mail ou fax. 

§ 3º - A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo-
Vestibulinho, do 2º 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: 17/07 e 18/07/2018; 

• 2ª lista de convocação e matrícula: 19/07 e 20/07/2018; 

 
DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 
Artigo 28 - A matrícula dos candidatos convocados para o Curso de Especialização dependerá da apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
I - Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec); 
 
II - 2 (duas) fotos 3x4 recente e iguais; 
 
III - Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, expedido pela Secretaria 
de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), 
dentro da validade; OU 
 
IV - Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade (CNH – modelo novo) ou documento expedido por Ordem ou 
Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e outros). No caso da apresentação de um destes documentos o 
aluno deverá apresentar posteriormente o RG (fotocópia e original), expedido pela Secretaria de Segurança Pública, em até 
60 dias; 
 
V - CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticação em cartório; 
 
VI - Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Técnico Regular ou Curso Técnico equivalente conforme lista 
disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br, uma fotocópia simples com a apresentação do original ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Técnico ou de Curso Técnico equivalente, documento original, assinada por agente escolar da escola 
de origem. 
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VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA  – 

 
 

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: 

 

 

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. 
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