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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/19 
ESPECIALIZAÇÃO 

Exame: 16/12/2018 (domingo), às 13h30min 
 

 
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 final 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. Os três últimos candidatos em cada sala somente serão liberados após todos haverem concluído as provas ou a mesma for encerrada por esgotamento do 
prazo. Os três últimos candidatos em conjunto com o fiscal irão lacrar as provas da sala em envelope de segurança e assinarão o termo de encerramento 
de prova da sala.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 na 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 que regulamenta o Processo Seletivo Vestibulinho 1º Semestre 2019; 
• 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 

que regulamenta o Processo Seletivo Vestibulinho 1º Semestre 2019; 
• 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 ou tentar utilizar 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. 

BOA PROVA! 
 

Gabarito Oficial 
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 18/12/2018, no site www.vestibulinhoetec.com.br 

 
Resultado 

• Divulgação da lista de classificação geral a 
partir do dia 16/01/2019

 
 

 
 

 
CADERNO DE QUESTÕES – Enfermagem do Trabalho 

 Etec Campo Limpo Paulista 
 

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

Prezado(a) candidato(a): 
 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/


 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Questão 01 – Conforme a Lei Orgânica Federal nº 8.080, de 1990, as instituições que constituem o Sistema 
Único de Saúde (SUS) obedecem a princípios como o da equidade, que significa: 
A) O direito das pessoas assistidas à informação sobre sua saúde. 
B) Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 
C) O acesso livre e irrestrito aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
D) A articulação e continuidade de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade. 
E) A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da união, dos estados, Distrito 
Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 
 
 
Questão 02 – Conforme atuação do técnico de enfermagem na comunidade na prevenção e no tratamento de 
doenças transmissíveis. Analise as afirmações abaixo e responda a alternativa correta: 

 
I – A Tuberculose pulmonar é transmitida pelo Bacilo de Koch. 
II – A hanseníase tem cura. 
III – A influenza pode ser prevenida, ou sua gravidade amenizada, quando é feito a vacina.  
 

A) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
C) As afirmações, I, II e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
E) Apenas a afirmação III está correta. 
 
 
Questão 03 – As infecções sexualmente transmissíveis (IST´s) continuam sendo um problema de saúde 
pública e de difícil abordagem entre a população. A cerca dessas patologias, assinalar a alternativa correta: 

 
A) A sífilis pode ser diagnosticada como congênita, quando transmitida da mãe para o feto, no último 

trimestre da gestação. 
B) A revolução sexual e o uso dos métodos de anticoncepcionais foram os principais responsáveis pelo 

aumento dos índices das IST´s em idosos. 
C) As IST´s contaminam o individuo apenas uma única vez, fato explicado pela presença de anticorpos 

contra os microorganismos após a primeira infecção.  
D) Todas as IST´s podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e o HIV 

raramente são transmitidos no momento do parto quando a gestante está contaminada. 
E)  A transmissão do vírus HIV é realizada através das vias sexual e sanguínea, transmissão vertical, objetos 

pérfuro-cortantes contaminados e da amamentação. 
 
 
Questão 04 - Após o parto, a mulher passa por grande estresse fisiológico e psicológico. Nesse período as 
alterações físicas, o puerpério pode ser classificado em 4 fases distintas, são elas: 

 
A) Imediato (primeiras 2 horas pós parto), mediato (da 2ª hora até o 10º dia pós-parto), tardio (do 11º até o 

42º dia pós parto) e remoto (do 42º dia em diante). 
B) Imediato (primeiras 24 horas pós parto), mediato (da 24 horas até as 48 horas pós-parto), tardio (das 48 

horas até o 20º dia pós parto) e remoto (após o 20º dia em diante). 
C) Imediato (primeiras 4 horas pós parto), mediato (da 4ª hora até o 10º dia pós-parto), tardio (do 10º até o 

35º dia pós parto) e remoto (após 35º dia em diante). 
D) Imediato (primeiras 24 horas pós parto), mediato (da 2ª dia até o 17º dia pós-parto), tardio (do 18º até o 

52º dia pós parto) e remoto (do 53º dia em diante). 
E) Imediato (primeiras 5 horas pós parto), mediato (da 5ª hora até o 25º dia pós-parto), tardio (do 25º até o 

45º dia pós parto) e remoto (do 45º dia em diante). 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 
Questão 05 - Considerando as terminologias a seguir, responder conforme o significado: 

 
I – Pirose é a sensação de ardência no estômago que ascende até a garganta. 
II – Odinofagia é dor ao deglutir. 
III – Sialorréia é diminuição da saliva. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

A) II e III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I e III, apenas 
D) II, apenas. 
E) I e II, apenas. 
 
 
Questão 06 - Conforme as afirmações à seguir, responda a correta: 

 
A) A pressão venosa central (PVC) é a medida da pressão existente dentro do átrio esquerdo. 
B) O principal propósito de mensurar a PVC é estimar a pressão sistólica. 
C) A PVC ou pressão do átrio direito refere-se a pré-carga do ventrículo direito. 
D) Ao verificar a pressão arterial, você constata que ela está ausente, rapidamente eleva a cabeceira do 

paciente. 
E) A PVC é obtida através de um cateter locado na artéria pulmonar. 

 
 
Questão 07 - Quando um paciente recebe alta hospitalar, há necessidade de realizar uma limpeza de todo 
ambiente (limpeza terminal), sabendo disso, assinalar a afirmação que recomenda a limpeza terminal: teto, 
paredes, piso e banheiro. 

 
A) Se o paciente necessitar de curativo. 
B) Se o paciente apresenta comportamento de risco. 
C) Se o paciente sair para realizar exame em outro setor. 
D) Se o paciente se encontrava em isolamento. 
E) Se o paciente sair para realizar desbridamento de lesão cutânea. 
 
 

Questão 08 - Os cuidados ao paciente em choque podem variar conforme o tipo, entretanto, se o paciente 
estiver numa UTI, o diagnóstico é feito rapidamente, permitindo que se utilizem todos os recursos necessários 
disponíveis, evitando que se chegue a uma situação irreversível. Cabe à enfermagem agir conforme as 
solicitações e o protocolo de atendimento: 

 
I – Manter acesso venoso calibroso e monitorar frequência cardíaca e comunicar conforme alterações 
como: taquicardia e bradicardia. 
II – Monitorar e comunicar conforme alterações respiratórias, como: taquipnéia, dispneia e tiragens. 
III – Verificar e registrar pressão arterial de hora em hora e comunicar hipotensão. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

A) II e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas 
D) I, II e III. 
E) II, apenas. 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 
Questão 09 - Conforme o tipo de esterilização realizada aos equipamentos pelo vapor saturado sob pressão, 
conjugando calor, umidade, tempo e pressão para destruir os mricoorganismos. Assinalar a alternativa correta: 

 
A) Autoclave 
B) Estufa 
C) Estufa e autoclave 
D) Câmara de ozônio ou óxido de etileno 
E) Câmara de ozônio 
 
 

Questão 10 - Processo inflamatório das veias chamado flebite, apresenta sinais flogísticos no local e a veia 
torna-se palpável, dando a sensação de cordão endurecido. Para prevenir essa ocorrência o profissional de 
enfermagem deve: 

 
A) Aplicar medicamentos venosos de forma lenta e bem diluída. 
B) Negligenciar na qualidade das anotações, ou não informar tempo de instalação de cateter venoso 

periférico. 
C) Evitar punção venosa em locais de flexão, como cotovelos e punhos. 
D) Infundir soluções medicamentosas concomitantes. 
E) Aplicar compressa quente no local afetado. 
 
 

Questão 11 - O choque hipovolêmico é provocado pela perda sanguínea excessiva ou reposição hídrica ou 
sanguínea inadequada durante ou após uma cirurgia. Considerando o pós-operatório imediato, assinale a 
alternativa que corresponde ao cuidado de enfermagem ao paciente com risco de choque hipovolêmico. 

 
A) Atentar para sinais de choque, como pulso taquicárdico e cheio. 
B) O profissional de enfermagem deve agir somente com o comando do médico. 
C) Montar o material de emergência somente se necessário. 
D) A venóclise deve ser mantida enquanto se aguarda a conduta médica. 
E) A primeira ação do profissional de enfermagem é realizar o curativo compressivo na ferida operatória, em 

caso de choque. 
 
 

Questão 12 - Sabendo que a icterícia é a coloração amarelada da pele, podendo ter significado patológico ou 
fisiológico, quando ocorrem nas primeiras 36 horas de vida são em geral patológicas. Sobre essa condição 
patológica, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 

 
A) A icterícia decorre da elevação normal da bilirrubina no sangue, causada principalmente pela distribuição 

excessiva dos glóbulos brancos. 
B) O excesso de bilirrubina no recém nascido não tem relação com seu potencial de toxicidade. 
C) Recém nascido com icterícia deve ser submetido à fototerapia com luz artificial. 
D) Não se deve colocar o recém nascido para tomar sol. 
E) Recém nascido com icterícia não deve ser submetido a fototerapia com luz artificial. 
 
 

Questão 13 - Considerando as compressões torácicas realizadas com qualidade num indivíduo que está em 
parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta. 

 
A) Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de pelo menos 2 cm. 
B) Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de no máximo 2 cm. 
C) Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de no máximo 5 cm. 
D) Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de pelo menos 7 cm. 
E) Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de pelo menos 5 cm. 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 
Questão 14 - A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam 
de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, segundo o 
Ministério da Saúde a classificação de risco com nível de prioridade para atendimento é (emergência, urgência, 
não urgente e consultas de baixa complexidade), responder qual cor representa respectivamente. 

 
A) Verde, amarelo, vermelho e azul. 
B) Azul, amarelo, verde e vermelho. 
C) Vermelho, azul, amarelo e verde. 
D) Amarelo, vermelho, verde e azul. 
E) Vermelho, amarelo verde e azul. 
 
 

Questão 15 - Os sinais de atelectasia em um paciente com distúrbio do tórax e das vias aéreas inferiores 
ocorre devido à: 

 
A) Tosse com sangue proveniente das vias respiratórias. 
B) Acúmulo anormal de liquido no espaço pleural, também chamada de efusão pleural. 
C) Sibilos e rangidos localizado, causado pelo atrito entre as pleuras visceral e parietal inflamadas. 
D) Colapso ou ausência de ar nos alvéolos causada por hipoventilação, por obstrução das vias respiratórias 

ou por compressão. 
E) Tosse produtiva de coloração amarelada devido à infecção das vias aéreas superiores. 
 
 

Questão 16 - Considerando um paciente que faz uso de heparina, medicamento de uso hospitalar. O técnico 
de enfermagem deve atentar-se para: 

 
A) Hipoglicemia. 
B) Vômitos e diarreia. 
C) Sangramento espontâneo em qualquer lugar do corpo. 
D) Crise hipertensiva. 
E) Hipotermia. 
 
 

Questão 17 - Nas primeiras 24 horas após o parto, devemos considerar normal que o fundo uterino esteja 
situado: 

 
A) À altura do escavado gástrico, com consistência mole. 
B) À altura da cicatriz umbilical, firmemente contraído. 
C) Dentro da cavidade pélvica. 
D) Sete centímetros acima da cicatriz umbilical e endurecido. 
E) Abaixo da cicatriz umbilical, com consistência firme. 

 
 
Questão 18 - De acordo com as atribuições do técnico de enfermagem, só deve administrar medicamentos 
mediante: 

 
A) Anamnese rigorosa. 
B) Sintomatologia clínica. 
C) Indicação do tratamento. 
D) Prescrição médica. 
E) Avaliação do paciente. 
 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 
Questão 19 - A enfermagem usa algumas terminologias no cuidado com o paciente, assinale a alternativa que 
contém respectivamente as seguintes terminologias: anoxia – anasarca – colúria. 

 
A) Parada respiratória – edema em membros inferiores – ausência de secreção biliar. 
B) Ausência de oxigênio – edema generalizado – presença de pigmento biliar na urina. 
C) Parada respiratória – edema generalizado – presença de pigmento biliar na urina. 
D) Ausência de oxigênio – edema de membros superiores e face – ausência de secreção biliar. 
E) Presença de oxigênio – edema de membros superiores – presença de pigmento biliar na urina. 

 
 

Questão 20 - A manobra que provoca a elevação do diafragma, forçando o ar a partir dos pulmões para criar 
uma tosse artificial que pode expulsar o corpo estranho obstrutor da via respiratória superior é: 

 
A) Manobra de Brudzinski. 
B) Manobra de Valsalva. 
C) Manobra de Heimlich. 
D) Manobra de Schuster. 
E) Manobra de Chompret. 
 
 

Questão 21 - Considerando o tratamento de feridas o curativo com a placa de hidrocolóide é indicada para: 
 

A) Sem infecção, com baixo exsudato. 
B) Infectadas, com baixo exsudato. 
C) Sem infecção, com alto exsudato. 
D) Infectada, com moderado exsudato. 
E) Contaminada, com alto exsudato. 

 
 

Questão 22 - Prescrição médica de soro glicosado 5% 500 ml para ser infundido em 8 horas, calcule o 
gotejamento e assinale a alternativa correta. 

 
A) 21 gotas/min. 
B) 30 gotas/min. 
C) 22 gotas/min. 
D) 15 gotas/min. 
E) 24 gotas/min. 
 
 

Questão 23 - Prescrição médica de soro fisiológico 0,9% 1500 ml por via intravenosa para ser infundido em 2 
horas, calcule o gotejamento e assinale a alternativa correta. 

 
A) 100 gotas/min. 
B) 150 gotas/min. 
C) 250 gotas /min. 
D) 25 gotas/min. 
E) 125 gotas/min. 
 
 

Questão 24 - Foi prescrito 500 ml de soro fisiológico 0,9% para ser infundido em 4 horas e 50 mg/ml de tramal 
para ser infundido em 50 ml de soro fisiológico e correr em 15 minutos em microgotas. Assinalar a alternativa 
que corresponde respectivamente a quantidade de gotas e microgotas por minuto. 

 
A) 70 gotas/min e 130 microgotas/min. 
B) 50 gotas/min e 30 microgotas/min. 
C) 77 gotas/min e 150 microgotas/min. 
D) 42 gotas/min e 200 microgotas/min. 
E) 60 gotas/min e 20 microgotas/min. 
 

 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 
Questão 25 - A sondagem nasogástrica é a inserção de uma sonda de borracha flexível, podendo ser curta ou 
longa pelo nariz até o estômago. Considerando as atribuições do técnico de enfermagem, quais os cuidados de 
enfermagem estão relacionados a essa procedimentos: 

 
A) A introdução da sonda deve ser feita com a extremidade aberta para a identificação do conteúdo gástrico. 
B) A dieta já oferece a hidratação necessária ao paciente, sendo assim a oferta de água pela sonda deve ser 

evitada. 
C) A sonda nasogástrica deve ser lubrificada com solução lipossolúvel, como vaselina, por exemplo, antes da 

sua introdução. 
D) A passagem da sonda deve ser feita com o paciente em decúbito dorsal e horizontal. 
E) O paciente com a sonda aberta, a higiene oral torna-se desnecessária, pois ele estará em jejum. 
 
 

Questão 26 - Um paciente adulto deu entrada no pronto socorro após trauma automobilístico e na avaliação 
neurológica foi detectada a presença do reflexo de Babinsk, que indica: 

 
A) Indica uma resposta diminuída. 
B) Indica uma resposta hiperativa. 
C) Indica uma resposta normal. 
D) Indica uma resposta hipertônica. 
E) Indica uma resposta anormal. 
 
 

Questão 27 - Paciente com insuficiência cardíaca que faz uso de medicamento digitálico, devemos nos atentar 
sobre os cuidados de enfermagem: 

 
A) Administrar às 6 horas com o paciente em jejum. 
B) Verificar pulso se menor que 60 batimentos por minuto, não administrar. 
C) Administrar após as refeições, evitando desconforto gástrico. 
D) Administrar com suco de laranja para maior absorção. 
E) Verificar a pressão arterial se sistólica maior que 160 mmHg. 
 
 

Questão 28 - Considerando o paciente que está apresentando hipotensão arterial, baixo débito cardíaco, 
palidez, pele fria, recebendo droga vasoativa em cateter central, com picos de hipertermia. Assinale o tipo de 
choque que representa essa situação. 

 
A) Hipovolêmico. 
B) Hemorrágico. 
C) Anafilático. 
D) Cardiogênico. 
E) Séptico. 
 
 

Questão 29 - As áreas dos serviços de saúde são classificadas de acordo com o risco de transmissão de 
infecções, com base nas atividades realizadas em cada local, a área ocupada por pacientes com doenças 
infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas denomina-se: 

 
A) Área crítica. 
B) Área não crítica. 
C) Área sensível. 
D) Área semicrítica. 
E) Área sem contaminação. 

 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Questão 30 - Nas primeiras horas de vida do recém nascido é necessário administrar uma vitamina para evitar 
a Síndrome hemorrágica, de acordo com o exposto responda qual vitamina devemos administrar nesse caso. 

 
A) Vitamina C. 
B) Vitamina K. 
C) Vitamina E. 
D) Vitamina A. 
E) Vitamina B. 

 



 

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 ENFERMAGEM DO TRABALHO 

VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/19 – ESPECIALIZAÇÃO 

 
ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Etec Campo Limpo Paulista 
 

Exame: 16/12/2018 (domingo), às 13h30min 
 

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS 

Nome do(a) candidato(a): _________________________________________ Nº de inscrição: ___________ 
 
Caro(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. 
 

 
 

A  B    D  E 
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Portaria CEETEPS-GDS Nº 2327 de 18 de outubro 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 ou e-mail. 
 
§ 3º - A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho, 
do 1º semestre de 2019, 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: 
 

1. Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula: 17 e 18/01/2019; 
2. Divulgação da 2ª lista de convocação: 21/01/2019; 
3. Matrícula dos classificados da 2ª lista: 22 e 23/01/2019. 

 
§ 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. 
 

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 
Artigo 29 - 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, 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 ou com até 30 (trinta) dias do vencimento de sua validade conforme legislação 
em vigor, 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; 
 
VI- Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de 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 Curso Técnico 
equivalente, documento original, assinada por agente escolar da escola de origem. 
 


