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

VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/18
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 24/06/2018 (domingo), às 13h30min

BOA PROVA!
Gabarito ofi cial

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 25/06/2018, 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 2103, de 19/04/2018;
• 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 2103, de 19/04/2018;
• 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 16/07/2018.



Considere o pseudocódigo a seguir:

Questão 01

Os valores armazenados nas variáveis x, y e z são, respectivamente, 

x y z

(A) true false false

(B) false true false

(C) false true true

(D) true true false

(E) true true true

var a, b, c, d, e, x, y, z: boolean

início

  a  true

  b  false

  c  false

  d  true

  e  false

  x    (a .OU. b) .E. (c .E. d)

  y    .NÃO. e .E. c .OU. d

  z    (b .OU. c) .E. a

fi m
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Questão 02

Considere o algoritmo a seguir, na forma de pseudocódigo.

Será impresso o valor:

(A) 160.

(B)   60.

(C) 240.

(D)   80.

(E) 120.

algoritmo prova

var a, n, cont: inteiro

início

 n  5

 a  1

 cont  1

 enquanto (cont<=n) faça

  a   a* cont

  cont   cont +1

 fi m enquanto

 imprima (a)

fi m
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Considere o algoritmo na forma de pseudocódigo a seguir.

Questão 03

var nota1, nota2, nota3, media: real

início

  leia (nota1, nota2, nota3)

  se (nota1 < nota2  .E. nota1 < nota3) 

    então media  (nota2 + nota3) / 2

    senão se (nota2 < nota3) 

                  então media  (nota1 + nota3) / 2

                  senão  media  (nota1 + nota2) / 2

               fi m_se

  fi m_se

  imprima(media)

fi m

Esse pseudocódigo calcula a média

(A) das duas menores notas, dentre as três informadas.

(B) aritmética das três notas informadas.

(C) das duas maiores notas, dentre as três informadas.

(D) somente se as três notas informadas forem diferentes.

(E) ponderada das três notas informadas.
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Considere o algoritmo a seguir, na forma de pseudocódigo:

Questão 04

Se for lido o valor 10 para a variável n será impresso o valor:

(A) 24.

(B) 45.

(C) 55.

(D) 32.

(E) 66.

algoritmo prova

var a,  n, cont: inteiro

início

    leia (n)

    a  0

    cont 1

    enquanto (cont<=n) faça

         a  a + cont

         cont  cont +1

    fim enquanto

    imprima (a)

fim
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Para cada item a seguir, marque com a letra D aqueles que representam um Dado e com a letra I aqueles  
que representam uma Informação.

Questão 05

1. (    ) O seu número de matrícula na 
escola.

2. (    ) Quantidade de alunos matriculados 
na disciplina Bancos de Dados.  

3. (    ) A sua nota na disciplina Bancos  
de Dados.

4. (    ) A média dos alunos da sua de 
turma de Bancos de Dados.

5. (    ) O nome do seu tutor na disciplina 
Bancos de Dados.

6. (    ) A média alcançada por cada tutor 
da disciplina Bancos de Dados.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(A) I D D I D I

(B) I I D I D I

(C) D D I D D I

(D) D I D I D I

(E) D I I D D I
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Questão 06

A computação nas nuvens refere-se à utilização 
de recursos de computadores e servidores 
compartilhados por meio d a Internet. A ação 
esperada é que muitas aplicações sejam 
comparti lhadas em rede, não só permitindo o 
uso de aplicativos (edição de textos, planilhas 
de cálculos) e apresentações acessíveis 
a qualquer tempo e lugar por diferentes 
dispositivos (computadores, notebooks, tablets 
e celulares), mas também permitindo adicionar 
outros recursos (compartilhamento de arquivos, 
vídeoconferência etc.). 

O procedimento para que um arquivo de texto seja compartilhado na Internet por um grupo restrito de pessoas 
é o seguinte: 

(A) indicar o local onde o arquivo será instalado no computador local (C:/) e os nomes das pessoas que o acessarão. 

(B) realizar o upload do arquivo na página web de compartilhamento e deixá-lo público. 

(C) realizar o download do arquivo na página web de compartilhamento e indicar os usuários que terão direito ao 
acesso (ler, gravar e executar). 

(D) realizar o upload do arquivo na página web de compartilhamento e indicar os usuários que terão direito ao 
acesso (ler, gravar e executar). 

(E) realizar o upload do arquivo na página web de compartilhamento e mandar um e-mail para os usuários, 
indicando o link para acesso ao arquivo.

Um documento visualizado por um grupo de funcionários em uma reunião com a diretoria executiva de uma 
empresa possuía os recursos de “esmaecer”, “revelar” e “descobrir”. No final, um funcionário impressionado com a 
reun ião indagou o representante executivo da empresa sobre como o documento foi elaborado, obtendo como 
resposta a indicação de um:

(A) Editor de texto. 

(B) Planilha de cálculo. 

(C) Modelo de apresentação.

(D) Editor de texto e planilha de cálculo.

(E)  Editor de texto e modelo de apresentação

Questão 07
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Questão 08

Questão 09

Um usuário de um gerenciador de e-mail está configurando a sua conta para receber e enviar e-mail pelo 
gerenciador. Ao adicionar uma nova conta, pede-se que seja informado o serviço de envio de e-mail para dar 
sequência à configuração. Sabe-se que o en vio do e-mail é gerenciado pelo protocolo: 

(A) (SMTP) Simple Mail Transfer Protocol. 

(B) (POP3) Post O ce Protocol. 

(C) (IMAP) Internet Message Access Protocol. 

(D) (MIME) Multipurpose Internet Mail Extensions.

(E) (HTTP) Hypertext Transfer Protocol.

Internet Explorer, FireFox e Chrome são 
diferentes navegadores existentes no 
mercado. Eles, de certa forma, executam 
alguns sites de maneira diferente visualmente, 
podendo ou não apresenta r recursos de um 
site para outro. Essa inter pretação, em alguns 
momentos, é realizada de forma diferente 
entre os navegadores e é pertinente à forma 
como o navegador entende os comandos 
usados na construção da página. 

Essa interpretação é realizada pelo: 

(A) javascript no kernel do sistema operacional. 

(B) kernel do sistema operacional. 

(C) javascript da página. 

(D) sistema operacional. 

(E) motor de execução.
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Os computadores trabalham 
com dois tipos de sinais (tensão), 
o que caracteriza seu sistema 
como binário. Esse sistema 
lida com os dígitos 0 (zero) e 
1 (um), também chamados de 
bit (Binary Digit). Um agrupamento 
de 08 bits forma um byte 
(Binary Term). Com base n essas 
informações, podemos dizer que a 
palavra “internet” contém 8 bytes, 
que por sua vez , representam 
um total de 64 bits. 1 Kbyte, por 
sua vez, representa 1024 bits, 
ou seja, 210. 

Segundo esse raciocínio, 220, 240 e 270 representam, respectivamente: 

Questão 10

220 bits 240 bits 270 bits

(A) 1 Mbyte (mega) 1 Gbyte (giga) 1 Pbyte (peta)

(B) 1 Mbyte (mega) 1 Tbyte (tera) 1 Zbyte (zetta)

(C) 1 Mbyte (mega) 1 Pbyte (peta) 1 Ybyte (yotta)

(D) 1 Mbyte (mega) 1 Gbyte (giga) 1 Zbyte (zetta)

(E) 1 Mbyte (mega) 1 Ebyte (exa) 1 Tbyte (tera)
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Esse tipo de recurso é nomeado como: 

(A) Upgrade. 

(B) Core 2 Due. 

(C) Dual core. 

(D) Dual channel. 

(E) Overclock.

Questão 12

Questão 11

Os processadores, também conhecidos como circuitos integrados, são divididos em várias unidades: 
a unidade de aritmética e lógica, responsável pela execução das instruções do programa; a unidade 
de controle, responsável pelo controle das ações, comandando os outros com ponentes; e os 
registradores. Sua capacidade de troca de informações com a placa-mãe é sincronizada pelo clock, 
cujos ciclos são medidos em Hertz. Um recurso para tornar o processador mais rápido é rodar em 
uma frequência Hertz mais alta do que a especificada pelo fabricante. 

A memória RAM (Random Access Memory) é um componente essencial para a execução dos 
programas dos computadores, pois é nesse tipo de memória volátil que se perdem os dados, quando 
o computador é desligado. Basicamente, as memórias podem ser do tipo SDR (Single Data Rate) e 
DDR (Double Data Rate)  e possuem diferentes velocidades de acesso. A placa-mãe, com um recurso 
extra, pode aumentar o desempenho dos computadores para realizar a leitura das memórias.

(A) Quad-Channel. 

(B) SDRAM (Sincronous Dynamic Random Access Memory).

(C) TSOP (Thin Small Outline Package). 

(D) CSP (Chip Scale Package). 

(E) GDDR (Graphics Double Data Rate).

Assinale a alternativa em que está apresentada a tecnologia empregada nesse tipo de recurso comum em placa. 
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Questão 13

O pixel (picture element) é o menor elemento 
de um dispositivo de exibição, ou seja, é o 
menor ponto para formação de uma imagem 
digital, já que é responsável pela emissão de 
uma cor. Um monitor de 640x480 equivale a 
uma tela formada por 640 pixels na horizontal e 
480 pixels na vertical, totalizando 307.200 pi xels. 

Para realizar a formação das cores, o pixel utiliza-se de um padrão de cor conhecido como: 

(A) CMYK Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto (Key).

(B) RGB Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). 

(C) RYB  Vermelho (Red), Amarelo (Yellow) e Azul (Blue).

(D) RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung).

(E) Munsell Vermelho (R), Amarelo (Y), Verde (G), Azul (B), Violeta (P), Laranja (YR), Verde-amarelo (GY), 
Azul-Verde (BG), Azul-violeta (PB), Vermelho-violeta (RP).

Questão 14

Para informar que o conteúdo da variável inteira x é diferente do conteúdo da variável inteira y, utiliza-se:

(A) x >< y

(B) x < ! y

(C) x # y

(D) x != y

(E) x % y
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Os aplicativos computacionais são 
desenvolvidos para atender a diferentes áreas 
e com inúmeras aplicações. Essa flexibilidade 
é favorecida pelas linguagens de programação 
que permitem o desenvolvimento de aplicações 
desde as mais simples às mais complexas. 
Assim é que se podem utilizar ferramentas 
de programação para realizar cálc ulos 
geométricos como, por exemplo, o cálculo da 
superfície de um círculo intermediado pela 
fórmula: área = π * r2 , sabendo que o “r” é o valor 
do raio que será fornecido pelo usuário e 3,14 é 
o valor do π. 

Considere a formatação padrão dos navegadores. O que podemos dizer sobre o inline-level element?

(A)  Ocupa metade do espaço horizontal e não provoca quebras de linha.

(B)  Ocupa horizontalmente somente o espaço necessário para o seu conteúd o e não provoca quebras de linha.

(C)  Ocupa todo o espaço vertical e provoca quebras de linha.

(D)  Ocupa horizontalmente somente o espaço necessário para o seu conteúdo e provocam quebras de linha.

(E)  Ocupa todo o espaço horizontal e provoca quebras de linha.

Questão 15

Questão 16

Para que uma linguagem de programação execute essa operação, as informações de “área”, “π” e “r” devem ser 
tratadas, respectivamente, como: 

área π r

(A) variável variável variável

(B) constante constante constante

(C) constante variável constante

(D) variável constante constante

(E) variável constante variável
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Questão 17

Considere o seguinte código HTML:

O que acontecerá quando esse código for renderizado em um navegador?

(A)  Todas as sequências de espaços serão tratadas como um único espaço e as quebras de linha serão respeitadas.

(B)  Todas as sequências de espaços serão respeitadas e as quebras de linha serão ignoradas.

(C)  Todas as sequências de espaços serão respeitadas e as quebras de linha serão tratadas como um espaço.

(D)  Todas as sequências de espaços serão tratadas como um único espaço e as quebras de linha serão ignoradas.

(E)  Todas as sequências de espaços serão tratadas como um único espaço e as quebras de linha serão tratadas 
como um espaço.

<div>Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit .

 Cras vehicula bibendum arcu .

 Sed dui nulla , cursus et lacinia eu ,

 vulputate ac dolor .

 Quisque faucibus congue congue .

</div>

Podemos utilizar a propriedade display com valor none ou a propriedade visibility com valor hidden para fazer 
com que um elemento não apareça em uma página HTML. Qual a diferença entre as duas abordagens?

(A)  Nenhuma diferença.

(B)  O espaço do box de um elemento com propriedade display igual a none permanece inalterado.

(C)  O espaço do box de um elemento com propriedade visibility igual a hidden deixa de existir.

(D)  O espaço do box de um elemento com propriedade display igual a none deixa de existir.

(E)  Se o valor none for atribuído à propriedade display, ela não poderá mudar mais de valor.

Questão 18
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Questão 19

Considere um elemento com as seguintes propriedades CSS:

position : absolute ;
top : 0px;
left : 0px;

O que podemos dizer sobre esse elemento?

(A) Será posicionado a 0px do topo e 0px da esquerda da página.

(B) Será posicionado a 0px do topo e 0px da esquerda do 
elemento pai.

(C) Será posicionado a 0px do topo e 0px da esquerda do 
primeiro elemento ancestral.

(D)
Será posicionado a 0px do topo e 0px da esquerda do 
primeiro elemento ancestral que tenha a propriedade 
position diferente de static.

(E)

Será posicionado a 0px do topo e 0px da esquerda do 
primeiro elemento ancestral que tenha a propriedade 
position diferente de static. Caso nenhum ancestral se 
encaixe nessa condição, ele será posicionado a 0px do topo e 
0px da esquerda da página.
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<div style =” width : 50 px; height : 50 px; font - size : 16 px; overfl ow : hidden ; border : 1px solid red “>
Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit . Sed eget arcu neque .
Cras at varius libero , vitae varius mauris . Nullam posuere eget nisi at
posuere . Cras eu laoreet ipsum .
</ div >

Questão 21

Questão 20

O que podemos dizer sobre o conteúdo do elemento div?

(A)  O trecho do conteúdo que ultrapassar, na vertical e na horizontal, os limites do elemento div será exibido.

(B)  O trecho do conteúdo que ultrapassar, na vertical, os limites do elemento div será exibido.

(C)  O trecho do conteúdo que ultrapassar, na vertical e na horizontal, os limites do elemento div não será exibido.

(D)  O trecho do conteúdo que ultrapassar, na horizontal, os limites do elemento div será exibido.

(E)  O trecho do conteúdo que ultrapassar, na horizontal, os limites do elemento div não será exibido.

Considere o seguinte código:

O que podemos dizer sobre as regras CSS defi nidas dentro da media query anteriormente?

(A)  Serão aplicadas quando o viewport tiver 480 px e a altura do viewport for maior que a sua largura.

(B)  Serão aplicadas apenas quando a largura do viewport for maior que a sua altura.

(C)  Serão aplicadas apenas quando o viewport tiver 480 px de largura.

(D)  Serão aplicadas quando o viewport tiver 480 px ou a altura do viewport for maior que a sua largura.

(E)  Serão aplicadas apenas quando o viewport tiver 480 px de altura.

@media all and ( width : 480 px), ( orientation : portrait ) {
 ...
 }
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Questão 22

Questão 23

Questão 24

Considere o seguinte trecho de código JavaScript.

var i = 10;
while (i++ < 15) {
console .log (++i);
}

Quais números serão exibidos no console do navegador?

(A)  12, 14 e 16.

(B)  12 e 14.

(C)  11, 13 e 15.

(D)  11 e 13.

(E)  11, 12, 13 e 14.

Quem define a linguagem HTML?

(A)  Microsoft.

(B)  Anatel.

(C)  ABNT.

(D)  W3C.

(E)  NASA.

O que o elemento DOCTYPE determina?

(A)  O tipo do navegador.

(B)  O tipo do sistema operacional.

(C)  O tipo do documento.

(D)  O tipo do dispositivo.

(E)  O tipo de renderização.
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Tô perdido

A sensação de estar perdido profi ssionalmente é mais 
frequente do que se possa imaginar. Acompanhando 
pesquisas sobre satisfação profi ssional realizadas por 
empresas respeitáveis no Brasil e no exterior ao longo dos 
últimos quatro anos, é possível afi rmar que entre 60% e 
70% da população mundial se sente parcial ou totalmente 
insatisfeita profi ssionalmente.

Os motivos são diversos e podem ir desde a relação 
com a liderança e a falta de perspectivas de crescimento 
na empresa até o défi cit de reconhecimento. Há ainda a 
insatisfação salarial, mas ela, na maioria das pesquisas, e por 
anos consecutivos, não aparece como o principal motivo.

Estar perdido é como as pessoas descrevem a 
inadequação profi ssional e as incertezas diante das escolhas 
das possibilidades do mercado.

Na minha percepção, de quem trabalha com essa 
realidade diariamente, nem sempre há um motivo único e, 
quando há, são situações mais simples de resolver.

Não é possível descrever as várias combinações 
desses fatores, pois são muito individuais e cabe a cada 
um identifi car quais são os aspectos que incomodam e 
desagradam na relação de trabalho. Saber o que se quer 
ajuda muito também.

Realizar uma atividade sem sentido e sem propósito por 
longas jornadas é um grande sacrifício. Altos índices de 
afastamento do trabalho se dão por motivos de saúde e são 
consequências desse desajuste profi ssional.

Fazer uma escolha profi ssional não é fácil. Sempre 
enfatizo que o autoconhecimento é fundamental para que 
as escolhas possam acontecer de maneira mais coerente 
com valores, crenças e propósitos pessoais. Elas devem estar 
alinhadas minimamente com projetos de vida. Pesquisar e 
conhecer o mercado de trabalho também será fundamental 
nesse processo.                                                                                                                                        

                                                                     (Folha de S.Paulo, 31.08.2014. Adaptado)

Leia o texto de Adriana Gomes para responder às questões de números 25 a 27.  
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Assinale a alternativa correta de acordo com as informações do texto.

(A)  As pesquisas comprovam que, no mundo, aproximadamente 70% dos trabalhadores estão completamente 
infelizes em sua profissão.

(B)  A insatisfação profissional tem como causa prioritária a baixa remuneração salarial, que afeta a qualidade 
de vida do profissional.

(C)  Superar a sensação de estar perdido depende do conhecimento de si mesmo e de escolhas que sejam 
condizentes com os valores pessoais.

(D)  Estar a par das exigências do mercado de trabalho é atitude louvável, ainda que não seja relevante para 
as escolhas profissionais. 

(E)  Lidar com a insatisfação profissional é mais fácil quando, em lugar de um único motivo, são vários os motivos 
envolvidos nesse processo.

Segundo a autora do texto, entre os motivos que acarretam a insatisfação profi ssional, está:

(A)  o excesso de responsabilidades a serem assumidas.

(B)  a convivência com uma gestão empresarial democrática.

(C)  a ausência de conhecimentos técnicos do profissional.

(D)  a falta de reciprocidade entre colegas de mesmo nível hierárquico.

(E)  a limitada possiblidade de crescimento no ambiente profissional.

Leia a frase.

Questão 25

Questão 26

Questão 27

As escolhas devem estar alinhadas com nosso projeto de vida, _______ o autoconhecimento é fundamental.

Para que se estabeleça relação de conclusão entre as ideias expostas, a lacuna dessa frase deve ser preenchida por:

(A)  por conseguinte

(B)  entretanto

(C)  se

(D)  à medida que

(E)  uma vez que
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No primeiro quadrinho da tira, a oração “.... and we finished ahead of time....” expressa que a equipe

(A)  terminou a tarefa no prazo.

(B)  está atrasada com a tarefa.

(C)  terminará a tarefa no prazo.

(D)  terminou a tarefa antes do prazo.

(E)  precisa adiar o prazo de entrega da tarefa.

Na oração do terceiro quadrinho “.... schedules can change....” , a palavra can expressa

(A)  proibição.

(B)  obrigação.

(C)  permissão.

(D)  necessidade. 

(E)  possibilidade.

No terceiro quadrinho, com a oração “.... That would be called a “calendar” ....” , Dilbert quer dizer que

(A)  houve velocidade para a realização da tarefa, antecipando o planejamento.

(B)  houve mudanças demais no planejamento, o que o tornou muito longo. 

(C)  houve um planejamento anual para a realização da tarefa. 

(D)  houve antecipação na entrega da tarefa.

(E)  houve erro na realização da tarefa. 

Questão 28

Questão 29

Questão 30

Leia a tira para responder às questões de números 28 a 30.

<https://tinyurl.com/y9brnjjn>. Acesso em: 18.04.2018.
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/18 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Informática para Internet
Exame: 24/06/2018 (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
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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 2103, de 19 de abril de 2018

Artigo 25 – § 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 e 18-07-2018;

• 2a lista de convocação e matrícula: 19 e 20-07-2018.

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 (CNH – modelo novo) ou com até 30 (trinta) dias do vencimento 

de sua validade conforme legislação em vigor, ou documento expedido por Ordem ou Conselho Profi ssional 

(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; 

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.

   I –

  II –

 III –

 IV –

 

 V –

 VI –

VII –

§ 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.


