VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/19
CADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS
VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULO

Exame: 16/06/2019 (domingo), às 13h30min

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Serviços Jurídicos
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 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:
A
B
D
E
14.
15.

16.
17.
18.

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.
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.
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, bem como a desobediência às exigências registradas na Portaria
e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam na desclassificação do candidato.
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 do 2o Semestre 2019;
• não apresentar um dos documentos de identidade originais impressos exigidos ou não atender o previsto nos §§4o e 5o
do artigo 14 da Portaria CEETEPS GDS que regulamenta o Processo Seletivo–Vestibulinho do 2o 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-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.

BOA PROVA!

Gabarito oficial
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas
do dia 17/06/2019, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
• Divulgação da lista de classificação geral a
partir do dia 16/07/2019.

Questão 01

A jurisdição, una e indivisível, pode ser classificada sob várias perspectivas. Ao classificarmos a
jurisdição em contenciosa e voluntária, nos referimos a qual tipo de classificação?
(A)

Classificação da jurisdição

quanto à fonte.

(B)

Classificação da jurisdição

segundo o objeto.

(C)

Classificação da jurisdição

segundo a matéria.

(D)

Classificação da jurisdição

segundo a hierarquia.

(E)

Classificação da jurisdição

os limites territoriais.

Questão 02

“A”, proprietário de uma gleba de terra, arrendou um imóvel para “B”.
Podemos afirmar, considerando o sentido subjetivo do Direito, que
(A) “A” e “B” detêm facultas agendi sobre o imóvel em questão, em virtude da obrigação jurídica que
os une.
(B) “A” tem direito real sobre o imóvel e “B” direito obrigacional, em face do imóvel.
(C) “B” tem direito real sobre o imóvel e “A direito obrigacional, em face do imóvel.
(D) “A” tem direito real sobre o imóvel e “B” direito obrigacional, em face de “A”.
(E) “B” tem direito obrigacional sobre o imóvel e “A” direito real, em face de “B”.

Questão 03

Considerando que das fontes do Direito emanam as normas jurídicas, podemos afirmar que
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(A)

nas fontes mediatas,

têm-se as leis e a doutrina.

(B)

nas fontes imediatas,

têm-se os princípios gerais do direito e os costumes.

(C)

nas fontes mediatas,

têm-se os costumes e a analogia.

(D)

nas fontes de explicitação,

têm-se a jurisprudência e os princípios gerais do direito.

(E)

nas fontes imediatas,

têm-se as leis e os costumes.
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Questão 04

O Direito, entendido como regulamentação do comportamento humano no seio da sociedade,
traduz-se como um fenômeno histórico, cujas regras são fruto da longa experiência humana.
Assim, pode-se afirmar que
(A) o Direito romano é o complexo de normas vigentes em Roma, desde a sua fundação no
século VIII a.C. até a codificação de Justiniano, ocorrida no século VI d.C.
(B) a codificação de Justiniano não influenciou diretamente na evolução do Direito europeu e nem
na consequente elaboração dos códigos modernos.
(C) a codificação de Justiniano é o termo inicial do Direito romano.
(D) a codificação de Justiniano, em virtude da desconsideração dos resultados das experiências
anteriores, pode ser considerada como definitiva e imutável.
(E) não há que se falar em influência da codificação justiniana no Direito romano.
Questão 05

Um sistema de governo em que o Poder Legislativo e o Executivo distinguem-se de forma acentuada
é denominado:
(A) republicano.
(B) monárquico.
(C) presidencial.
(D) parlamentar.
(E) democrático.
Questão 06

Tratando-se de inconstitucionalidade das leis, é correto afirmar:
(A) O princípio da supremacia constitucional prescinde que todas as situações jurídicas se conformem
com os preceitos constitucionais.
(B) A Constituição Federal de 1988 reconhece uma única forma de inconstitucionalidade, qual seja,
a inconstitucionalidade por ação.
(C) A inconstitucionalidade por ação é verificada toda vez que os atos legislativos não são praticados,
obstando, desta forma, a aplicação plena das normas constitucionais.
(D) A compatibilidade vertical de normas inferiores com a Constituição manifesta-se formal (quando
as normas observam os procedimentos estabelecidos e são emitidas pela autoridade competente)
e materialmente, nas hipóteses em que o conteúdo não contraria a Constituição.
(E) O princípio da coerência e harmonia das normas do ordenamento jurídico não se relaciona com
a inconstitucionalidade das leis.
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Questão 07

A norma processual possui eficácia limitada no tempo e no espaço. Isso permite corretamente afirmar
o seguinte:
(A) A norma processual disciplina a atividade jurisdicional desenvolvida por meio do processo.
Portanto, pode ser regulada por leis estrangeiras, sem quaisquer inconvenientes para a convivência
internacional.
(B) A aplicação do princípio da territorialidade ao processo tem origem nas doutrinas estatutárias
medievais que distinguiam o ordinatorium litis (direito material) e decisorium litis (direito
processual).
(C) As leis processuais brasileiras não se sujeitam às normas relativas à eficácia temporal.
(D) Segundo o princípio do isolamento dos atos processuais, a lei nova atinge tanto os atos processuais
já praticados quanto os efeitos destes.
(E) O princípio que regula a eficácia espacial das normas de processo é o da territorialidade (lex fori).
Questão 08

Define-se Constituição como:
(A) Declaração de vontade política de um povo, feita solenemente por meio de uma lei superior às
demais, objetivando a proteção e a promoção da dignidade humana e estabelecendo direitos e
responsabilidades fundamentais dos indivíduos, dos grupos sociais, do povo e do governo.
(B) Documento com superioridade no ordenamento jurídico, que visa proteger a dignidade humana.
(C) Conjunto de regras escritas estabelecidas arbitrariamente, que declara a vontade política do povo.
(D) Regramento que tem por finalidade a promoção social e a explicitação das responsabilidades do
governo.
(E) Lei que reconhece direitos fundamentais e prevê suas garantias.
Questão 09

Direito Público e Direito Privado são duas subdivisões do Direito. Nesse sentido, podemos afirmar que
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(A)

Direito Público
contempla:

Direito Constitucional

Direito Financeiro

Direito Comercial

(B)

Direito Privado
contempla:

Direito do Trabalho

Direito Comercial

Direito Judiciário

(C)

Direito Público
contempla:

Direito Administrativo

Direito Financeiro

Direito Judiciário

(D)

Direito Privado
contempla:

Direito Internacional Privado

Direito Comercial

Direito Penal

(E)

Direito Público
contempla:

Direito Penal

Direito do Trabalho

Direito Comercial
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Questão 10

Existem atos jurídicos da vida das pessoas que transcendem os limites da esfera de interesses dessas,
passando a interessar à própria coletividade. Nesse sentido, pode-se afirmar que:
(A) a interdição prescinde de participação de órgão público para ter validade.
(B) no Direito Romano, a administração pública de interesses privados era exercida por órgãos
jurisdicionais (in jure cessio) e por órgãos alheios à organização judiciária, tal qual no direito moderno,
no qual a jurisdição voluntária é exercida por órgãos jurisdicionais e órgãos administrativos não
dependentes do Poder Judiciário ou dos órgãos denominados de foro extrajudicial.
(C) não há intervenção de órgão estranho ao Poder Judiciário, quando o Ministério Público participa
dos atos da vida das fundações ou quando os contratos e estatutos sociais tramitam pela Junta
Comercial.
(D) o casamento possui relevância apenas para os cônjuges, não interessando à sociedade evitar
casamento entre pessoas impedidas, por exemplo.
(E) todos os atos de jurisdição voluntária são praticados sob a forma processual.

Questão 11

Entende-se por prática abusiva toda e qualquer desconformidade com os padrões mercadológicos
de boa conduta em relação ao consumidor. Nesse sentido, é correto afirmar que
(A) as práticas abusivas confundem-se com as práticas de concorrência desleal.
(B) as práticas abusivas sempre mostram-se como atividade enganosa, carreando alta dose de
imoralidade econômica e opressão.
(C) as práticas abusivas estão integralmente retratadas no artigo 39 do Código de Defesa do
Consumidor.
(D) as práticas abusivas classificam-se em produtivas e comerciais.
(E) as práticas abusivas classificam-se em contratuais, pré-contratuais e pós-contratuais, sob o aspecto
jurídico-contratual.

Questão 12

A omissão constitucional é sanada por meio de
(A) mandado de injunção.
(B) mandado de segurança individual.
(C) ação direta de inconstitucionalidade.
(D) ação declaratória de constitucionalidade.
(E) mandado de segurança coletivo.
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Questão 13

Sobre o princípio do juiz natural, podemos afirmar que:
(A) surgiu na Constituição Federal de 1946 e, atualmente, apresenta-se de forma lacônica na
Constituição Federal de 1988.
(B) É sinônimo de juízo especializado.
(C) O princípio do juiz natural é um princípio da jurisdição e não um princípio constitucional
de garantia do processo válido.
(D) O princípio do juiz natural é um princípio constitucional de garantia do processo e não se relaciona
com a jurisdição.
(E) O princípio do juiz natural significa que as pessoas podem ser julgadas por tribunais de exceção
ou criados pós fato.
Questão 14

Analise as seguintes afirmações:

I

O fenômeno constituição comporta a
dicotomia constituição real e constituição
jurídica (escrita ou formal).

II

A constituição real consubstancia valores
fundamentais da vida humana, os quais
corporificam os direitos inatos do homem.

III

Os valores fundamentais da vida humana, pela
sua natureza, devem, necessariamente, ser
instrumentalizados em veículos escritos.

VI

as constituições jurídicas são elaboradas para
refletir a constituição real.

É correto afirmar:
(A) Todas estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente I, II e IV estão corretas.
(E) Somente I e III estão corretas.
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Questão 15

A cobrança de dívidas é uma atividade legítima. Todavia, o Código
de Defesa do Consumidor proíbe ao credor que cometa excessos,
na tentativa de receber aquilo que lhe é devido.

Nesse sentido, podemos afirmar que:
(A) Na cobrança judicial, exercida em função de processo, são verificados abusos.
(B) Os abusos são efetuados nas cobranças extra-judiciais, quando o consumidor é abordado em seu
trabalho, residência e lazer, por meio de procedimentos vexatórios enganosos e molestadores.
(C) A Lei das Contravenções Penais não faz alusão à figura da perturbação do trabalho ou do sossego
alheios.
(D) O CDC não protege a privacidade e a imagem pública do consumidor.
(E) A cobrança do débito de consumo pode ser dirigida tanto ao consumidor quanto a familiares
do consumidor, ainda que não garantidores do débito.
Questão 16

Analise as afirmações sobre as políticas de atendimento ao cliente:

I

definem normas de tratamento ao cliente (sempre dirigir-se ao
cliente usando o pronome de tratamento senhor ou senhora,
independentemente da idade).

II

criam mecanismos de soluções ao atendimento ao cliente, como
trocas por mau funcionamento.

III

integram o planejamento tático das organizações.

VI

integram o planejamento operacional das organizações.

Qual a alternativa correta?
(A) todas estão corretas.
(B) todas estão erradas.
(C) I, II e III estão corretas.
(D) I, II e IV estão corretas.
(E) I e II estão corretas.
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Questão 17

A respeito das garantias do Poder Judiciário e sua independência, é correto afirmar:
(A) a posição do Poder Judiciário, como guardião das liberdades e direitos individuais, será preservada
por meio da independência e imparcialidade.
(B) a independência do Poder Judiciário não se estende aos seus juízes, que se subordinam
hierarquicamente aos Tribunais.
(C) a Constituição Federal de 1988 não assegurou ao Poder Judiciário a prerrogativa do autogoverno,
mas apenas e tão somente autonomia administrativa e financeira.
(D) a vitaliciedade e a estabilidade não são garantias de imparcialidade dos juízes.
(E) os juízes não possuem garantias de independência.

Questão 18

É correto afirmar, quando falamos em validade técnico-jurídica da lei:
(A) a validade técnico-jurídica é sinônimo de validade constitucional, ou seja, indica que a disposição
normativa atende aos preceitos constitucionais.
(B) a validade técnico-jurídica é sinônimo de validade formal e indica que a norma foi elaborada
por órgão competente.
(C) a validade técnico-jurídica é sinônimo de validade fática e significa que se vincula a atividade
do aparelho sancionador do Estado.
(D) a expressão validade técnico jurídica sempre coincide com à vigência da lei em sentido restrito.
(E) a validade técnico-jurídica corresponde a ratio juris, a razão de ser de uma norma.

Questão 19

Podemos afirmar que existe uma diferença entre Direito processual e Direito material, pois:
(A) o direito material é o complexo de normas e princípios que regem o exercício da jurisdição.
(B) o direito processual traduz o corpo de normas que disciplinam as relações jurídicas referentes
a bens e utilidades de vida.
(C) o direito material cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição e procedimento de cada
um deles no processo, sem perquirir sobre o bem da vida.
(D) o direito processual cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição e procedimento
de cada um deles no processo, bem como dos bens da vida pleiteados
(E) o direito processual cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição e procedimento
de cada um deles no processo, sem perquirir sobre o bem da vida.
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Questão 20

O planejamento se desenvolve a partir de um grupo de elementos inter-relacionados.
Respectivamente os conceitos
I

“qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz
a uma compreensão de determinado fato ou situação”

II

“organização e análise dos elementos”

III

“experiência de vida e profissional”

Respectivamente, os conceitos referem-se a
I

II

III

(A)

Conhecimento

Informação

Dado

(B)

Informação

Dado

Conhecimento

(C)

Dado

Conhecimento

Informação

(D)

Dado

Informação

Conhecimento

(E)

Informação

Conhecimento

Dado

Questão 21

Analise as afirmações que tratam da desconstitucionalização:
I

a perda da validade da Constituição anterior não significa a perda da validade de
todas as normas contidas nessa Constituição.

II

a desconstitucionalização é uma teoria francesa, que fundamentou o ensinamento
de Carl Schimit, no sentido de que a Constituição se diferencia de normas
constitucionais.

III

Em uma Constituição formal, há normas formalmente constitucionais e normas
materialmente constitucionais; aquelas perdem a eficácia, quando ocorre a
desconstitucionalização e estas permanecem válidas.

Qual é alternativa correta?
(A) todas estão corretas.
(B) todas são falsas.
(C) I e II estão corretas.
(D) I e III estão corretas.
(E) II e III estão corretas.
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Questão 22

Analise as seguintes afirmações:

I

missão é entendida como a finalidade, a razão de existir de uma
determinada organização, definindo a identidade e o foco dessa
organização.

II

visão é a perspectiva, a longo prazo, da organização.

III

valores são as crenças fundamentais em torno das quais a organização
é estruturada.

Qual é a alternativa está correta:
(A) I e III estão corretas.
(B) todas estão corretas.
(C) II e III estão corretas.
(D) somente a III está correta.
(E) todas estão erradas.

Questão 23

Após analisar as assertivas a seguir, assinale a errada:

(A)

planos

são as metas e os objetivos de uma determinada
organização.

(B)

planejamento estratégico

é o conjunto de políticas e diretrizes tomadas por uma
organização, a fim de alcançar o objetivo estabelecido.

(C)

planejamento tático

é a definição diretiva dos objetivos almejados por uma
determinada organização

(D)

planejamento operacional

é o estabelecimento das ações de marketing, de
produção e de recursos desenvolvidos, de acordo com as
políticas e diretrizes estabelecidas em busca de objetivos
determinados.

(E)

as questões éticas e
político-sociais das
organizações

integram o planejamento operacional das organizações.
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Questão 24

Considere as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:
I

eficiência é utilizar técnica e os recursos produtivamente.

II

efetividade é aplicar os recursos corretos para transformar a situação existente.

III

eficácia é a capacidade obtida na realização dos objetivos.

(A) I e II estão corretas.
(B) I e III estão corretas.
(C) todas estão incorretas.
(D) todas estão corretas.
(E) I, II e III estão corretas.
Leia o texto para responder às questões de números 25 a 27.

Máquinas inteligentes
Um computador é inteligente se possuir qualquer uma das habilidades mentais
que fazem uma pessoa ser considerada inteligente, o que inclui: a capacidade de raciocinar
e de realizar inferências; a capacidade de resolver problemas; a capacidade de acumular
conhecimentos; a capacidade de falar línguas humanas (Português, Inglês, etc.); a capacidade
de planejar as próprias ações e, também, de prever os possíveis resultados; a capacidade de
aprender com a experiência, com livros ou com professores; a capacidade de enxergar e ouvir,
interpretando a informação obtida.
Assim, o que se conclui com toda esta discussão é que definir a inteligência artificial
é razoavelmente simples, porém, estas definições são feitas em um nível de abstração muito
elevado, que ajuda muito pouco a quem planeja implementá-la em uma máquina.
(ARTERO, Almir Olivette. Inteligência artificial – Teoria e prática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009, p. 19. Adaptada.)

Questão 25

Qual das alternativas abaixo substitui o termo “assim” (no segundo parágrafo), de maneira que não haja
perda de sentido?
(A) Desta forma
(B) Porque
(C) Mas
(D) Embora
(E) No entanto
VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •
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Questão 26

Qual o sentido do termo “se”, na primeira linha do primeiro parágrafo?
(A) Dúvida
(B) Condição
(C) Afirmação
(D) Dedução
(E) Concessão

Questão 27

Leia novamente o parágrafo a seguir, observando os termos grifados.
“Assim, o que se conclui com toda esta discussão é que definir a inteligência artificial é
razoavelmente simples, porém, estas definições são feitas em um nível de abstração muito
elevado, que ajuda muito pouco a quem planeja implementá-la em uma máquina.”

Qual das alternativas abaixo descreve a função exercida pelos termos “porém” e “la” respectivamente?

12

(A)

O termo “porém”, no contexto, pode ser substituído por “no entanto” e tem a ideia de
oposição; já o termo “la” é uma forma de substituir a palavra “definições”.

(B)

O termo “porém”, no contexto, pode ser substituído por “mas” e tem a ideia de concessão; já
o termo “la” substitui a expressão “inteligência artificial”.

(C)

O termo “porém”, no contexto, pode ser substituído por “mas” e tem a ideia de concessão; já
o termo “la” é uma forma de substituir a palavra “capacidade”.

(D)

O termo “porém”, no contexto, pode ser substituído por “todavia” e tem a ideia de concessão;
já o termo “la” é uma forma de substituir a palavra “máquina inteligente”.

(E)

O termo “porém”, no contexto, pode ser substituído por “de acordo com” e tem a ideia de
conformidade; já o termo “la” é uma forma de substituir a palavra “inteligência artificial”.
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Leia o texto para responder às questões de números 28 a 30.

The world’s first robot delivery service is launching in
the UK
By Charlotte Jee – November 2018.

A new service has been launched in Milton Keynes in the
UK that allows people to order deliveries by robot.
The service: Residents can get parcels sent to a depot
and receive a notification once they arrive. They can
then get the items delivered to their door by robot, at
a time of their choosing. A monthly £7.99 ($10) app
subscription covers an unlimited number of deliveries.
The service will be launched in the San Francisco Bay
Area by the end of the year.
How it works: Once they receive the location for a
delivery, the autonomous robots (they look like boxes
on wheels) navigate their way to the address. They’re
able to cross the road and work their way around people
or animals thanks to ultrasonic sensors, nine cameras,
radar, and GPS. Customers unlock the robot using a
personal code they receive through the app.
A first? The company behind the service, Starship
Technologies, is far from the only firm working on robot
deliveries. However, this is one of the first times it’s
become available as a full-scale service to the public.
And it’s gone through plenty of testing, with its robots
clocking up 125,000 miles in 20 countries since the
company launched four years ago.
However … Beyond the novelty factor, how useful is
this service? Missed or late deliveries are a common
headache, but is it worth all the extra steps and costs?
Stolen items or vandalized robots are a potential pitfall
too.
<https://tinyurl.com/y34u9tmx>. Acesso em: 13.02.2019.
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Questão 28

Segundo o texto, o robô lançado no Reino Unido da Grã Bretanha é utilizado para
(A) localizar itens roubados ou vandalizados.
(B) localizar encomendas atrasadas dos seus usuários.
(C) verificar localizações e endereços solicitados por seus usuários.
(D) interagir com seus usuários por meio de sensores ultrassônicos.
(E) entregar encomendas e enviar notificações de entrega para seus usuários.

Questão 29

De acordo com o texto, o valor do serviço contratado é de
(A) £7.99, por encomenda.
(B) £7.99 mensais, para utilização ilimitada.
(C) £7.99 mensais, com o limite de 10 utilizações.
(D) £7.99, para utilização na região da Baía de São Francisco.
(E) £7.99 por utilização, para encomendas no valor de até US$ 10,00.

Questão 30

Na oração “... A new service has been launched in Milton Keynes in the UK that allows people to order
deliveries by robot .…”, a expressão “has been launched” indica que o serviço de entrega por robô
(A) foi lançado.
(B) será lançado.
(C) seria lançado.
(D) poderia ser lançado.
(E) deve vir a ser lançado.

14
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/19
CADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULO
Exame: 16/06/2019 (domingo), às 13h30min

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:
A

B

D

E

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.

PROVA (30 RESPOSTAS)
RESPOSTAS de 01 a 15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

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

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

NÃO AMASSE,
NÃO DOBRE E
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Serviços Jurídicos

15

Portaria CEETEPS–GDS No 2517 de 05 de abril de 2019.
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.
§ 1 o – 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.
§ 2 o – Não serão fornecidas informações a respeito das listas de convocação por telefone, carta ou e-mail.
§ 3 o – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados no Processo
Seletivo–Vestibulinho, do 2 o semestre de 2019, serão realizadas nas seguintes datas, desde que não seja feriado
municipal na cidade onde a Etec está sediada.
1. Divulgação da 1a lista de convocação e matrícula: 17 e 18/07/2019;
2. Divulgação da 2a lista de convocação e matrícula: 19/07/2019;
3. Matrícula da 2a lista de convocação: 22 e 23/07/2019.
Ocorrendo, nas datas, feriado municipal, a continuidade das matrículas se dará no próximo dia útil após o feriado.
DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULAS DO INGRESSO
Artigo 26 – A matrícula dos candidatos convocados no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2o semestre de 2019 para o
1o módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line) e 1o termo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino
Médio na modalidade EJA dependerá da apresentação dos seguintes documentos:

I. Requerimento de matrícula, fornecido pela Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) no dia. Caso o candidato seja menor de

16 (dezesseis) anos, no momento da matrícula, deverá estar assistido por seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), o
qual assinará o requerimento de matrícula.

II. 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
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. Em caso de perda, roubo ou extravio de
“documento de identidade”, o candidato deverá levar e apresentar obrigatoriamente a via original e uma cópia do:
a) Boletim de Ocorrência Policial ou Declaração/Certidão de Extravio de Documento, datado de no máximo 6 (seis) meses antes
do dia do Exame, justificando o fato ocorrido, bem como uma foto 3x4 recente.
b) Certidão/registro de nascimento, bem como uma foto 3x4 recente para o candidato portador do protocolo do documento
de identidade (RG) expedido pela Secretaria de Segurança Pública ou de protocolo de RNE expedido pelo Departamento de
Polícia Federal competente. A certidão de casamento substitui a certidão/registro de nascimento.

III.
IV.
V.
VI.

Certidão de casamento ou nascimento preferencialmente atualizada, fotocópia e apresentação do original.
CPF, fotocópia e apresentação do original.
2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais.
Para os candidatos classificados para o 1o módulo dos Cursos de Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line):
a) Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do original; OU
b) Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, documento original; OU
c) Declaração que está matriculado a partir da 2a série do Ensino Médio, documento original; OU
d) Para os candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA ou o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA: Histórico Escolar, com Certificado de Conclusão do Ensino Médio,
uma fotocópia simples com apresentação do original OU Declaração de Conclusão do Ensino Médio, firmada pela Direção da
Escola de origem, contendo a data em que o certificado e histórico serão emitidos, documento original OU Declaração que
está matriculado, a partir do 2o semestre/termo da EJA, documento original OU 2 (dois) Certificados de Aprovação em áreas de
estudos da EJA, uma fotocópia simples com apresentação do original OU Boletim de aprovação do ENCCEJA emitido e enviado
pelo MEC, uma fotocópia simples com apresentação do original OU Certificado de Aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas
de estudos avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, uma fotocópia simples com apresentação do original OU Documento(s)
que comprove(m) a eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas, uma fotocópia simples com apresentação do original; OU
e) Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM até a edição de 2016 – Certificado ou Declaração
de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente.
f) Somente para os candidatos do Curso de Técnico em Enfermagem – Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino
Fundamental, uma fotocópia simples com apresentação dos originais e Declaração de matrícula na 2a série do Ensino Médio
ou Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do original OU
Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, documento original.

VII. Para os candidatos classificados para o 1o termo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA:
a) Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental, uma fotocópia simples com apresentação dos originais; OU
b) Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do
histórico escolar com Certificado de Conclusão, documento original.

VIII. O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar Declaração Escolar

(ver modelo de Declaração Escolar anexo a esta portaria) OU Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s)
nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5a a 8a série ou do 6o ao 9o ano do ensino fundamental
em instituições públicas, uma fotocópia simples com apresentação do original.
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