
VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/14
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 08/06/14 (domingo), às 13h30min

CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Contabilidade

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

BOA PROVA!

Gabarito ofi cial

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 09/06/14, 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 Defi nitiva. Verifi que se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente. 

Caso contrário, notifi que o Fiscal, imediatamente.
5. Após certifi car-se de que a Folha de Respostas Defi nitiva é sua, assine-a com caneta esferográfi ca 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 Defi nitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas 

Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de 

Respostas Defi nitiva, utilizando caneta esferográfi ca 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 

Defi nitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Defi nitiva, com caneta esferográfi ca 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 Defi nitiva, na sua carteira. Ao término da prova, 
você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Defi nitiva, devidamente assinada, ao Fiscal.

15. Enquanto você estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (deverá 
permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não), 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 
desclassifi cação 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 nº 654/14;
• não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14, da 

portaria CEETEPS nº  654/14;
• 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 defi nitivo 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 04/07/14.



O Patrimônio de uma organização está distribuído no Balanço Patrimonial. Esse por sua vez, é dividido em Ativo e 
Passivo. No que se refere ao Ativo e ao Passivo, é correto afirmar que:

(A) o total de investimentos está alocado no Ativo; no Passivo, temos capitais de terceiros e capital próprio.

(B) o total de investimentos está alocado no Passivo; no Ativo, temos capitais de terceiros e capital próprio.

(C) o capital próprio está representado no Ativo; o Passivo é o destino dos recursos financeiros.

(D) o capital de terceiros está representado no Ativo e o Capital próprio no Passivo.

(E) Capital de terceiros e capital próprio estão representados no Ativo.

João e Pedro decidiram constituir uma sociedade.  Para tanto, irão integralizar um capital social no valor de R$ 500.000,00. 
A esse respeito, podemos dizer que a integralização do referido capital poderá ser efetuada:

(A) em moeda estrangeira.

(B) tanto em moeda estrangeira como em moeda corrente no país.

(C) em bens móveis, imóveis e intangíveis,  não suscetíveis de avaliação em dinheiro.

(D) em dinheiro ou bens móveis ou imóveis, suscetíveis de avaliação em dinheiro.

(E) em moeda corrente no país e/ou em títulos adquiridos no mercado financeiro.

As contas de resultado são aquelas que servem para apurar o resultado do exercício. Assinale a alternativa que contém 
apenas exemplos de contas de resultado.

(A) Fornecedores Caixa Estoques Móveis e Utensílios

(B) Caixa Capital Social Imóveis Estoques 

(C) Salários CMV Lucros e reservas Caixa

(D) CMV Estoques Caixa Bancos

(E) CMV Salários Despesas Gerais Vendas

As contas patrimoniais são aquelas que compõem o patrimônio da organização. Assinale a alternativa que contém 
apenas exemplos de contas patrimoniais.

(A) Fornecedores Caixa Estoques Capital Imóveis

(B) CMV Fornecedores Caixa Capital Social

(C) Salários CMV Estoques Fornecedores

(D) Frete Lucros e Reservas Caixa Bancos

(E) CMV Vendas Aluguéis Móveis e Utensílios
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Questão 01

Questão 02

Questão 03

Questão 04



No final de cada período, ou seja, no final de cada ano fiscal,  toda empresa apura o seu resultado, isto é, verifica se 
obteve lucro ou prejuízo. Caso tenha apurado lucro, ele será absorvido todo ou em parte pelo:

(A) Ativo Circulante.

(B) Passivo Circulante.

(C) Ativo Não Circulante.

(D) Patrimônio Líquido.

(E) Passivo Não Circulante.

Todo e qualquer lançamento contábil deve obedecer ao método das partidas dobradas. Portanto, no que se refere a 
esse método, podemos afirmar que:

(A) O débito é a origem dos recursos financeiros.

(B) O crédito é o destino dos recursos financeiros.

(C) A despesas são créditos e as receitas são débitos.

(D) O débito é o destino e o crédito é a origem dos recursos financeiros.

(E) Os débitos são realizados nas contas do Ativo e os créditos nas do Passivo.

A contabilidade da empresa XYZ apontou uma depreciação de veículos no valor de R$ 1.200,00 no mês. Assinale a 
alternativa que apresenta o procedimento correto para a devida contabilização do fato.

(A) Débito de depreciação acumulada e crédito de depreciação de veículos.

(B) Débito de depreciação de veículos e crédito de depreciação acumulada.

(C) Débito de veículos e crédito de depreciação acumulada.

(D) Débito de depreciação acumulada e crédito de veículos.

(E) Débito de depreciação de veículos e crédito de veículos.

Como se sabe, a contabilidade, a exemplo de outras ciências, é regida por diversos princípios e convenções. O princípio 
que se refere à autonomia patrimonial e à diferenciação do Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes 
é chamado de princípio:

(A) da continuidade.

(B) da oportunidade.

(C) do registro pelo valor original.

(D) da entidade.

(E) da competência.
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Questão 05

Questão 06

Questão 07

Questão 08



O reconhecimento das transações financeiras, no período em que elas ocorrem e o reconhecimento das 
transações, unicamente quando de fato ocorre a saída ou a entrada de dinheiro, correspondem, respectivamente, 
aos regimes de:

(A) Caixa e Competência

(B) Entidade e Caixa

(C) Competência e Caixa

(D) Competência e Prudência

(E) Prudência e Entidade

No último dia útil da semana passada, a empresa XYZ realizou, dentre outros, os seguintes lançamentos 
contábeis:

a) Pagamento em cheque de duplicata do 
Fornecedor X, no valor de R$1.300,00

b) Venda à vista em dinheiro ao Cliente Alfa,                  
no valor de R$ 950,00.

c)
Recebimento de duplicata do Cliente Celta, por 
meio do Banco Z, no valor de R$ 1.450,00, sendo 
que R$ 50,00 é referente a juros por atraso.

A respeito desses lançamentos, podemos afirmar que eles correspondem respectivamente a fatos

(A) misto , modificativo e permutativo

(B) permutativo , modificativo e misto

(C) modificativo , permutativo e misto

(D) modificativo , misto e permutativo

(E) permutativo , modificativo e modificativo
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Questão 10

Questão 09



Todos os fatos que produzam modificação no Patrimônio de uma organização devem ser contabilizados 
obedecendo às técnicas contábeis. Observe o fato descrito a seguir e indique a alternativa que contém a forma 
correta de sua contabilização:

Recebimento de duplicata do Cliente Alfa, por meio do Banco Z, no valor de R$ 1.450,00, sendo que R$ 50,00 é 
referente a juros por atraso. 

(A)

Débito: de Ciente Alfa                                                         R$ 1.450,00

Crédito: de Banco Z                                                                R$ 1.400,00

Crédito: de Juros ativos                                                   R$ 50,00

(B)

Débito: de Cliente Alfa                                                        R$ 1.400,00

Débito: de Juros passivos                                                          R$ 50,00

Crédito: de Banco Z                                                              R$ 1.450,00

(C)

Débito: de Banco Z                                                              R$ 1.400,00

Débito: de Juros passivos                                                   R$ 50,00

Crédito: de Cliente Alfa                                                        R$ 1.450,00

(D)

Débito: de Banco Z                                                               R$ 1.450,00

Crédito: de Cliente Alfa                                                        R$ 1.400,00

Crédito: de Juros ativos                                                        R$ 50,00

(E)
Débito: de Banco Z                                                               R$ 1.450,00

Crédito: de Cliente Alfa                                                        R$ 1.450,00

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Contabilidade 5     

Questão 11

Questão 12

Considere os seguintes saldos de contas:

Caixa R$   3.500,00

Salários R$    9.800,00

Despesas gerais R$    1.800,00

Vendas à vista R$ 19.200,00

Vendas à prazo R$ 32.800,00

Fretes R$    2.700,00

Aluguel R$    6.000,00

Juros recebidos R$       500,00

Levando-se em conta os saldos das contas de resultado 
apresentadas, podemos afirmar que a empresa em 
questão apurou, no período, um:

(A) prejuízo de R$ 4.600,00

(B) lucro de  R$ 8.700,00

(C) lucro de R$ 28.700,00

(D) lucro de R$ 32.200,00

(E) prejuízo de R$ 20.300,00



A sociedade constituída por João e Pedro é do tipo limitada. Dentre os vários tipos de sociedade existentes, nessa 
sociedade, o termo “limitada” é referente:

(A)  ao limite de cotas a que cada sócio tem direito.

(B)  à responsabilidade de cada sócio, que é limitada à quantidade de cotas que ele possui.

(C)  ao limite de crédito a que a sociedade tem direito de acordo com seu patrimônio.

(D)  ao limite de faturamento anual, que determina o seu enquadramento tributário.

(E)  à quantidade de funcionários que a empresa poderá contratar, sob pena de mudar a sua classificação quanto 
ao porte.

O COPOM, Conselho de Política Monetária do Brasil, órgão 
vinculado ao Banco Central, reúne-se regularmente para, 
dentre outras coisas, definir a taxa de juros (SELIC) a ser 
praticada no país.

A esse respeito, é correto afirmar que a taxa SELIC:

(A) quando é alta demais, incentiva o consumo.

(B) não exerce influência na estabilidade econômica 
do país.

(C) é um importante instrumento para manter a inflação 
sob controle.

(D) é a maior taxa de juros que se permite às instituições 
financeiras praticarem no país.

(E) é determinada em função da capacidade da 
economia em gerar novos empregos.

A economia de livre concorrência é aquela em que o 
preço de equilíbrio é estabelecido pelo jogo da oferta e 
da procura. Nesse caso, o consumidor pode escolher os 
produtos e serviços que deseja consumir, observando e 
comparando uma grande quantidade de fornecedores. 
Diante disso, é possível afirmar que o preço se fixará em 
um ponto em que:

(A) a oferta for maior que a procura.

(B) a oferta for igual a procura.

(C) a oferta for menor que a procura.

(D) haja excesso de produção.

(E) haja escassez de procura.

Todos os documentos existentes em uma organização devem ser mantidos em boa guarda, isto é, devem ser arquivados 
de forma segura e em boas condições de conservação. Entretanto, existem diferentes prazos relativos ao tempo de 
guarda de cada um deles. Assinale a alternativa que corresponde aos documentos cuja guarda deve ser permanente.

(A) Livro diário , Livro razão e Depósito de FGTS

(B) Nota fiscal do imobilizado , Alvará e LALUR

(C) Escritura de compra e venda , RPA e DARF

(D) Livro diário , Livro razão e Escritura de compra e venda

(E) Contrato de trabalho , LALUR e CAGED
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Questão 13

Questão 14

Questão 15 Questão 16



Quando não há a economia de livre concorrência 
ou concorrência perfeita, os grandes produtores 
e distribuidores exercem pressão no mercado, 
controlando os preços, a produção etc. Isso 
normalmente é conhecido como imperfeição do 
mercado. Identifique a alternativa que contenha 
uma imperfeição de mercado cujo significado 
seja a existência de apenas um comprador para 
determinado produto.

(A) Monopólio

(B) Oligopólio

(C) Monopsônio

(D) Duopsônio

(E) Cartel

Observe a planilha a seguir:

Assinale a alternativa que contém a resposta correta para 
se calcular na célula B5 a média dos números apresentados:

(A) =médiaaritmética(B1:B4)

(B) =média(B1:B4)

(C) =soma(B1-B5)/5

(D) =méd(B1:B4)

(E) =MD(B1:B4)

Observe a planilha a seguir:

Utilizando a função SE do Excel, assinale a alternativa válida para que o resultado “Aprovado” ou “Reprovado” apareça 
automaticamente na célula D6, considerando que a nota mínima para aprovação é aquela que aparece na célula D2.

(A) =SE(C6<$D$2;”Reprovado”;”Aprovado”)

(B) =SE(C6<$D$2;”Aprovado”;”Reprovado”)

(C) =SE(“Reprovado”C6<D2”;”Aprovado”)

(D) =SE(C6>6;”Aprovado”;”Reprovado”)

(E) =SE(C6<6;”Reprovado”;Aprovado”)
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Questão 19

Questão 17 Questão 18



Ao comprar um equipamento para a sua fábrica, João 
decidiu pagar à vista. Sendo assim, conseguiu um 
desconto de 5%. Para calcular de forma direta o valor a 
ser pago, basta que ele:

(A) multiplique o valor da compra por 1,05.

(B) divida o valor da compra por 0,95.

(C) divida o valor da compra por 1,05.

(D) multiplique o valor da compra por 0,95.

(E) calcule 5% do valor da compra e subtraia.

Questão 22

Questão 24

Questão 23
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Numa aplicação financeira, considerando juros 
compostos numa taxa de 3% a.m., qual deve ser 
o capital investido para se obter um montante de             
R$ 6.010,00, ao final de 3 meses?

(A) 5.300,00

(B) 5.500,00 

(C) 6.000,00

(D) 5.000,00

(E) 5.513,00

Questão 20 Questão 21

A empresa ABC apurou um lucro de R$75.000,00, no primeiro trimestre. Os sócios, Antônio, Bruno e Carlos decidiram 
dividir entre eles 30% desse resultado. Quanto receberá cada um dos sócios, sabendo-se que a participação deles na 
empresa é, respectivamente, de 60%, 30% e 10%?

(A) Antônio R$ 45.000,00, Bruno R$ 22.500,00 e Carlos R$ 7.500,00

(B) Antônio R$ 22.500,00, Bruno R$ 7.500,00 e Carlos R$ 2.250,00

(C) Antônio R$ 13.500,00 Bruno R$ 6.750,00 e Carlos R$ 2.250,00

(D) Antônio R$ 7.500,00, Bruno R$ 7.500,00 e Carlos R$ 7.500,00

(E) Antônio R$ 6.750,00, Bruno R$ 2.250,00 e Carlos R$ 1.125,00

De acordo com o artigo 492 da CLT, “o empregado que contar mais de dez anos de serviço na mesma empresa não 
poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.” 
Assinale a alternativa correspondente a um exemplo do que se entende por falta grave.

(A) Violação de segredo da empresa.

(B) Morte do funcionário.

(C) Morte do empregador.

(D) Acidente de trabalho.

(E) Falta injustificada.

Carlos trabalha na empresa XYZ e recebe um salário mensal bruto de R$1.250,00. Ele fez a opção por gozar 20 dias de 
férias e converter 10 dias em abono pecuniário. Dessa forma, qual deverá ser, aproximadamente, o valor total das férias 
mais o abono de Carlos?

(A) R$ 833,00

(B) R$ 1250,00

(C) R$ 1.666,00

(D) R$ 2.083,00

(E) R$ 2.500,00



Guilherme é solteiro, não possui dependentes e acabou de ser contratado por um salário mensal bruto de 
R$ 3.000,00. Considerando as tabelas de INSS e IR a seguir, assinale a alternativa que contém o valor que mais se aproxima 
do seu salário líquido.

(A) R$ 2.700,00

(B) R$ 2.600,00

(C) R$ 2.500,00

(D) R$ 2.400,00

(E) R$ 2.350,00

O Estado moderno, forma de organização política que marca o início da modernidade, é constituído de três poderes 
(Legislativo, Executivo e Judiciário). Assinale a alternativa que corresponde à composição do poder Judiciário.

(A) Ministros do supremo , desembargadores e juízes

(B) Presidente da república , governadores e prefeitos

(C) Deputados federais , deputados estaduais e vereadores

(D) Servidores públicos federais , estaduais e municipais

(E) Senadores , deputados e prefeitos

Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/poder-judiciario/ acessado em 19/03/2014.

O código civil brasileiro é um compêndio de leis, que regulam as relações jurídicas privadas. Em seus artigos de números 
40 e 41, o código civil trata dos tipos de pessoas jurídicas. A esse respeito podemos afirmar que as pessoas jurídicas de 
direito público são:

(A) os municípios, os estados e as sociedades.

(B) as organizações religiosas, a união e os municípios.

(C) as associações, as sociedades e as fundações.

(D) as fundações, os partidos políticos e as empresas.

(E) a união, os estados, os municípos e as autarquias.
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Questão 26

Questão 25

Questão 27



“Multinada”
O fato é que vivemos em um momento de multi: 

multiconectividade, multitarefas, multi-informações. Mas 
nem por isso somos mais produtivos ou mais eficientes. 

Pesquisas sobre o mito da multitarefa afirmam que o 
nosso cérebro não se adapta tão rapidamente às mudanças 
sociotecnológicas quanto gostaríamos. 

As pessoas, em geral, gostam de acreditar que são capazes 
de fazer várias atividades simultaneamente. Isso faz com que 
elas pareçam mais produtivas do que são de fato. 

Entretanto, por mais que se deseje, quando se faz muita 
coisa ao mesmo tempo, não se consegue obter a mesma 
produtividade, principalmente quando se pensa em uma 
atividade bem-feita. 

Imagine uma pessoa que alegue conseguir, ao mesmo 
tempo, traduzir a letra de uma música, analisar um relatório 
ou conversar com um cliente. Fazer essas três coisas, ou até 
mesmo duas, não é possível. É certo que alguma dessas 
tarefas será feita de modo errado. 

Assim, para ser realmente produtivo e eficaz, exercite 
fazer uma tarefa bem-feita de cada vez e evite distrações 
e interrupções. Desative temporariamente as mensagens       
on-line e desligue o celular. 

Acredite: a humanidade consegue viver sem você por 
algumas horas. Sua produtividade certamente aumentará e 
sobrará mais tempo para outros assuntos.                                  
(Adriana Gomes, Folha de S. Paulo, 02.02.2014. Adaptado) 

De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que

(A)  o mundo atual baseado nas multitarefas favorece os profissionais, pois eles atuam com mais eficiência e 
produtividade.

(B)  as distrações e as interrupções constantes durante o trabalho não comprometem a realização de uma tarefa que se 
pretende bem-feita.

(C)  a biologia comprova que nosso cérebro está preparado para incorporar todas as mudanças sociotecnológicas com 
as quais nos deparamos.

(D)  os indivíduos que se propõem a fazer várias atividades, simultaneamente, não conseguem realizar todas elas com 
a mesma qualidade.

(E)  mensagens e chamadas pelo celular, especialmente as pessoais, devem ser respondidas imediatamente para que 
o profissional tenha mais tempo para se concentrar no trabalho.

Questão 28

Leia o texto para responder às questões de números 28 e 29.
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Considere a frase do quinto parágrafo.

Imagine uma pessoa que alegue conseguir, ao mesmo tempo, traduzir a letra 
de uma música, analisar um relatório ou conversar com um cliente.

As expressões em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem alteração do sentido do texto, por

(A)  afirme – redigir – tratar.

(B)  pretenda – preparar – discutir.

(C)  declare – examinar – falar.

(D)  argumente – organizar – polemizar.

(E)  invente – avaliar – socializar.

Observe a tirinha.

                                                                                                                                                                  

(http://chebolas.blogspot.com.br/2013/05/charge-foto-e-frase-do-dia_4.html  Acesso em: 04.02.2014. Original colorido)

Analise as alternativas elaboradas a partir da tirinha e assinale a que está gramaticalmente correta quanto à 
concordância verbal.  

(A)  O conceito de multitarefas podem ser representado pela personagem do homem-polvo virtual.

(B)  Percebe-se que o artista, para criarem sua personagem, pensou nos tentáculos que os polvos possuem.

(C)  Na tirinha, linguagem verbal e não verbal associa-se para retratar o mundo multi-informações.

(D)  Os homens-polvo, ao executarem as tarefas, provavelmente as realize imperfeitamente.

(E)  A tirinha assim como o texto jornalístico fazem referências à multiconectividade.

                                                                                                                                                                  

Questão 30

Questão 29
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/14 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Contabilidade
Exame: 08/06/14 (domingo), às 13h30min

Caro candidato,

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,

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 INGRESSO, PARA                           
O ACESSO E PARA ESPECIALIZAÇÃO.

Portaria CEETEPS nº 654, de 03 de abril de 2014.

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos 
classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2014, 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: 10 e 11/07/2014;

• 2ª lista de convocação e matrícula: 14 e 15/07/2014;

• 3ª lista de convocação e matrícula: 16/07/2014;

• 4ª lista de convocação e matrícula: 17/07/2014;

• 5ª lista de convocação e matrícula: 18/07/2014.

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: 

1. Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec / Extensão de Etec no dia);

2. 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais;

3. 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 com foto           
(CNH – modelo novo) ou documento expedido por Ordem ou Conselho Profi ssional (exemplo: OAB, COREN, 
CRC e outros);

4. CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório; 

5. Histórico Escolar com Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio regular ou equivalente (EJA/ENCEJA), uma 
fotocópia simples coma a apresentação do original ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada 
por agente escolar da escola de origem, documento original;

6. 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 de Educação dos Estados 
correspondente.


