VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/16
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Exame: 13/12/2015 (domingo), às 13h30min

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

Prezado(a) candidato(a):
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1.
Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3.
Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local,
levar consigo este caderno de questões.
4.
Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente.
Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
5.
Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em que
há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6.
Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7.
Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8.
Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9.
Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas
Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de Respostas
Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de Respostas
Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio,
conforme o exemplo a seguir:
A
B
D
E
14.
15.

16.
17.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.
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 1091 de 24/09/2015;
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 1091 de 24/09/2015;
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;
Zerar na prova de aptidão;
BOA PROVA!
Faltar na prova de aptidão.

Gabarito oficial
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas
do dia 14/12/15, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
• Divulgação da lista de classiﬁcação geral a
partir do dia 14/01/16.

Questão 01

Há um novo empreendimento para ser lançado no centro da cidade e uma polêmica se
instalou, pois sua altura ultrapassa o que foi estabelecido na lei.
Qual órgão definiu a legislação aplicável para esse caso?
(A) Prefeitura Municipal
(B) SABESP
(C) Polícia Ambiental
(D) DER
(E) FIPE
Questão 02

A segurança e a saúde do trabalho se fundamentam em normas regulamentadoras
descritas na Portaria 3214/78 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).
Qual a NR específica que trata da saúde e segurança na construção civil?
(A) NR–5
(B) NR–10
(C) NR–7
(D) NR–18
(E) NR–4
Questão 03

O martelete, pneumático ou elétrico, é uma ferramenta muito útil, que auxilia na
demolição ou corte em uma obra civil. Porém, seu uso pode oferecer alguns riscos aos
seus operadores.
Qual alternativa apresenta todos os riscos existentes para esse caso?
(A) Poeira e radiação solar.
(B) Postura Inadequada, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso.
(C) Cortes de membros inferiores, quedas em mesmo nível ou com diferença de nível e choque elétrico.
(D) Ruído, vibração e calor.
(E) Todas as anteriores.
2
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Questão 04

Quando aplicamos tensão em uma viga de concreto, ocorre uma deformação.
Como se denomina esta alteração?
(A) Elasticidade
(B) Plasticidade
(C) Flexibilidade
(D) Resiliência
(E) Inércia
Questão 05

Selecione a alternativa que completa corretamente a frase a seguir:
“A _________ tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a
representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana”. DOUBEK (1989)
(A) sondagem
(B) linguagem gráfica
(C) maquete física
(D) topografia
(E) engenharia civil
Questão 06

O instrumento representado na ilustração a seguir é muito importante na construção civil e contribui, coletando
informações sobre o relevo do terreno.

Como se denomina tal instrumento?
(A) Fio de prumo
(B) Teodolito
(C) Mira
(D) Baliza
(E) Cavalete
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Questão 07

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase:
O NORTE ________é definido pelo eixo de rotação da Terra (polo geográfico)
(A) VERDADEIRO
(B) MAGNÉTICO
(C) GEODÉSICO
(D) DE QUADRÍCULA
(E) ESPACIAL

Questão 08

Como se denomina, genericamente, os sistemas computacionais que propiciam a produção de desenhos
assistidos pelo computador (DAC) utilizados pelas áreas de construção civil, engenharia, geologia, geografia,
arquitetura e design?
(A) SKETCHUP
(B) REVIT
(C) CAD
(D) BENTLEYPLANT
(E) SOLIDWORKS

Questão 09

No Autocad um comando permite que se faça um objeto similar a um outro,
especificando-se apenas a distância de um ao outro.
Como se denomina esse comando?
(A) UNDO
(B) ORTHO
(C) LINE
(D) OFFSET
(E) ONSET

4

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Edificações

Questão 10

Ao digitar um texto no programa Word, uma frase inteira ficou sem contexto e atrapalhou o entendimento do
assunto. Para se desfazer a ação utilizando-se de atalho no teclado, deve-se digitar, ao mesmo tempo:
(A)

Ctrl

Y

(B)

Ctrl

C

(C)

Ctrl

V

(D)

Ctrl

Z

(E)

Ctrl

X

Questão 11

No programa Excel, podem-se alterar muitas características das tabelas. Qual característica pode-se mudar,
selecionando-se as células que contêm dados e clicando no botão “Formatar como Tabela”?
(A) FONTE
(B) COR E ESTILO
(C) TAMANHO
(D) ÁREA DA IMPRESSÃO
(E) TAMANHO DA FOLHA

Questão 12

Em um desenho arquitetônico, usam-se várias escalas para representar graficamente os projetos.
Assinale a alternativa que contém as escalas mais indicadas para detalhamentos.
(A)

1:200

1:500

(B)

1:1000

1:2000

(C)

1:100

1:125

(D)

4:1

5:1

(E)

1:20

1:10
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Questão 13

O escalímetro é um instrumento de desenho que apresenta
os valores de comprimento real do objeto, nas várias escalas.
Selecione a alternativa que descreve o modelo mais utilizado, na
área de construção civil.
(A)

Nº1:

possui as escalas:

1:20

1:25

1:50

1:75

1:100

1:125

(B)

Nº2:

possui as escalas:

1:100

1:200

1:250

1:300

1:400

1:500

(C)

Nº3:

possui as escalas:

1:20

1:25

1:331

1:50

1:75

1:900

(D)

Nº3:

possui as escalas:

1:10

1:25

1:35

1:50

1:75

1:100

(E)

Nº3:

possui as escalas:

1:10

1:25

1:25

1:50

1:85

1:100

Questão 14

Norma brasileira que versa sobre a cotagem em Desenho Técnico é a NBR 10126.
Assinale a alternativa que descreve corretamente esse tipo de representação gráfica.
(A) Se incorreta ou ambígua, pode causar grandes prejuízos na fabricação do produto.
(B) Ilustra e embeleza um desenho.
(C) Pode melhorar a qualidade da impressão e dos recursos gráficos.
(D) Ainda que correta, pode gerar dúvidas interpretativas, caso não sejam utilizadas as setas.
(E) Apesar de importantes, não são imprescindíveis em um desenho executivo.
Questão 15

As plantas são desenhadas em folhas que obedecem a uma normatização nos seus
formatos (ABNT NBR 10068).

Assinale a alternativa em que a medida

420 × 594

se enquadra:

(A) A0
(B) A1
(C) A2
(D) A3
(E) A4
6

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Edificações

Questão 16

Qual a importância da sondagem na construção de um edifício?
(A) Garante a segurança da obra e define a solução estrutural.
(B) Agrega valor ao investimento.
(C) Indispensável em grandes construções, porém dispensável nas pequenas e médias.
(D) Torna a edificação sustentável, pois preserva os lençóis freáticos.
(E) Proporciona rapidez na obra.

Questão 17

Considerando a imagem a seguir, responda, qual a área do terreno?
(A) 505,00 m²
(B) 550,00 m²
(C) 590,01 m²
(D) 523,01 m²
(E) 579,00 m²
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Questão 18

Qual alternativa representa graficamente a vista ortogonal identificada com o número 1 , na imagem a seguir:

1

(D)

(A)

(B)

(E)

(C)

8
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Questão 19

Analise a figura a seguir e responda:
Qual o tipo de perspectiva representada nesse desenho?

(A) Cônica
(B) 2 pontos de fuga
(C) Isométrica
(D) Cavaleira
(E) Paralela oblíqua

Questão 20

No desenho de uma planta baixa, há uma maneira adequada de representar os
elementos não visíveis, porém considerados importantes para o entendimento do
projeto, situados acima do plano de corte ou abaixo devem ser representados com uma
característica específica.

Qual das alternativas a seguir descreve a maneira adequada dessa representação?
(A) Linha de espessura fina
(B) Linha de cor contrastante
(C) Linha de espessura média
(D) Linha dupla e vazada
(E) Linha tracejada e fina
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Questão 21

O Famoso desenho animado Os Jetsons, produzido pela Hanna-Barbera,
ilustrava, na década de 60, como se imaginava a vida no futuro.
A moradia da família era bastante peculiar e tecnológica. Que nome se
dá ao tipo de cobertura do prédio onde a família morava?
Observe a imagem apresentada a seguir que reproduz o edifício onde moravam
os Jetsons e responda:
httpss-media-cache-ak0.pinimg.com236x092795
092795afae69460adcd82e76360559b6.jpg

(A) Cônica
(B) Circular
(C) Abobadada
(D) Cilíndrica
(E) Piramidal

Questão 22

A base inferior das janelas que se projeta além da parede e funciona como guarda-corpo denomina-se:
(A) Peitoril
(B) Contra verga
(C) Verga
(D) Sacada
(E) Sóculo

10

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes) •

Edificações

Questão 23

Na imagem a seguir, vê-se o trabalho do artista Mark Bennet, que ilustrou,em forma de desenhos técnicos,
algumas moradias de personagens de cinema e tv, neste caso, da família Flintstones.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c6/1b/16/c61b1669f95e3302a9aac28368206989.jpg

Pode-se perceber o modo como estão organizados os móveis e equipamentos dentro dos espaços. Esse modo
de dispor e arranjar denomina-se:
(A) Paginação de piso
(B) Implantação
(C) Planta baixa
(D) Croquis
(E) Leiaute
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Questão 24

Na abertura do desenho animado Os Simpsons , criado por Matt Groening para a Fox, pode-se ver a fachada da casa
da família.

Como se denomina esse tipo de janela que se projeta para fora do edifício, conforme indica a seta?
(A) Pantográfica
(B) Bay window
(C) Guilhotina
(D) Pivotante
(E) Correr

12
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Questão 25

Denomina-se _____________ a relação entre as quantidades de materiais dos concretos
e das argamassas. É representado por um número que indica a proporção de cada
material que o constitui, exemplo 1:2:4
A alternativa que contém a palavra que completa corretamente a frase é:
(A) Graute
(B) Proporção
(C) Traço
(D) Liga
(E) Cura
Questão 26

São materiais que constituem grande parte da composição das argamassas e dos concretos. Têm menor custo e
sua presença dá maior resistência ao desgaste.
Trata-se dos:
(A) Cimentados
(B) Aglomerados
(C) Agregados
(D) Cerâmicos
(E) Pozolânicos
Questão 27

Analise as descrições e responda:
Uma amostra é retirada na obra, durante o lançamento do concreto.
Após 7 e 28 dias, a amostra é ensaiada em laboratório para verificação da resistência,
o que consiste na aplicação de uma carga de compressão até o seu rompimento.
As descrições são relacionadas a:
(A) Slump test
(B) Cura
(C) Corpo de prova
(D) Aglomerantes
(E) Sondagem
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Leia o texto para responder às questões de números 28 a 30.

Aluno com nota melhor consegue salário mais alto
Notas melhores na escola são seguidas por maior
remuneração no mercado de trabalho. Essa hipótese acaba de
ser testada no Brasil e se mostrou verdadeira.
Um estudo da Fundação Itaú Social revela que alunos com
nota 10% maior em português no Saeb (Sistema de Avaliação
da Educação Básica) têm remuneração 5% superior no início
da carreira. Para pontuações 10% mais altas em matemática, o
incremento de renda é de 4,6%.
A pesquisa, conduzida pelos economistas Andréa Zaitune
Curi (FGV) e Naércio Menezes Filho (Instituto de Ensino e
Pesquisa - Insper), foi realizada em todas as unidades federativas,
com grupos de jovens de duas gerações, uma nascida em 1977
e 1978 e outra em 1987 e 1988.
A situação de Ronilton A., 23, e Dalila P., 25, mostra que notas
diferentes levaram os amigos a vias opostas. Ambos estudaram
juntos em uma escola pública em Felisburgo, cidade localizada
em uma área pobre de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha.
Depois da escola, Ronilton conseguiu uma bolsa para
cursar publicidade em uma faculdade privada em São Paulo e,
hoje, trabalha como analista de mídias sociais e atribui o bom
começo na carreira ao ótimo desempenho que teve durante a
vida escolar.
Dalila terminou a escola e começou uma faculdade privada
no Rio de Janeiro, mas interrompeu o curso por falta de
dinheiro. Tentou alguns concursos públicos sem sucesso. Hoje,
está desempregada e acha que, se tivesse se dedicado mais aos
estudos, estaria em melhor situação.
“Se soubesse como seria difícil, eu teria dado mais valor à
escola”, diz ela que, atualmente, busca novas oportunidades
fazendo um curso técnico de serviços públicos.
Ronilton acha que seu sucesso na escola teve várias causas,
como seu gosto pelo estudo, o apoio recebido dos pais e o
fato de ter frequentado uma boa escola, onde os professores
incentivavam os alunos.
(Érica Fraga. Folha de S. Paulo, 18.03.2014. Adaptado)

14
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Questão 28

Com base nas informações do texto, é correto afirmar que
(A) os economistas optaram por restringir a pesquisa às capitais mais populosas do país, visto que elas concentram
o maior número de estudantes.
(B) os dados comprovam que os alunos que obtiveram as melhores notas em matemática são os que iniciam a
carreira com o maior índice de remuneração.
(C) o intuito da pesquisa era verificar se era procedente a hipótese de que o bom desempenho escolar contribui
para que a pessoa receba melhores salários.
(D) a discrepância entre a trajetória escolar de Ronilton e de Dalila demonstra que nem todas as escolas públicas
oferecem ensino de qualidade a seus alunos.
(E) a falta de recursos financeiros foi, segundo Dalila, o único fator responsável por sua dificuldade para se inserir
atualmente no mercado de trabalho.
Questão 29

Leia as frases:
Ao término do ensino médio, Ronilton pleiteou uma bolsa de estudos ________ pudesse cursar publicidade.
Ele se considera bem-sucedido, _________, além de seu esforço pessoal, recebeu o apoio dos pais e dos professores.
No momento Dalila está desempregada, _______ acredita que o curso técnico em serviços públicos lhe trará novas
oportunidades.
As expressões que mantêm o sentido do texto e preenchem, correta e respectivamente, as lacunas das frases são:
(A) caso; sendo que; entretanto
(B) caso; se; porque
(C) embora; já que; todavia
(D) para que; se; pois
(E) para que; pois; porém
Questão 30

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a concordância verbal e nominal está correta em:
(A) Graças ao trabalho dos economistas, agora existe dados assegurando que a dedicação aos estudos pode
interferir no rendimento salarial.
(B) Segundo a pesquisa, alunos com nota 10% maior em português, no início da vida profissional, já recebem
salários com valores acima da média.
(C) Ronilton e Dalila são amigos e estudaram em Felisburgo, cidade mineira onde ambos morava.
(D) Enquanto Ronilton pôde cursar o ensino superior, infelizmente Dalila foi obrigado a abandonar a faculdade.
(E) Os pesquisadores coletaram informações com base no desempenho de jovens pertencente a gerações distintas.
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/16 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Edificações

Exame: 13/12/2015 (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:
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

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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NÃO AMASSE,
NÃO DOBRE,
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

Portaria CEETEPS-GDS no 1091, de 24 de setembro de 2015.

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA INGRESSO, PARA O ACESSO
E PARA ESPECIALIZAÇÃO.

Artigo 25 – § 3 o – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados
no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1 o semestre de 2016, 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: 18 e 19/01/2016;

•

2a lista de convocação e matrícula: 20 e 21/01/2016;

•

3a lista de convocação e matrícula: 22/01/2016;

•

4a lista de convocação e matrícula: 25/01/2016;

•

5a lista de convocação e matrícula: 26/01/2016.

§ 4o – Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec, além das previstas nos parágrafos
anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec 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 em que pretende estudar,
pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
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 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 com foto (CNH – modelo novo) ou documento
expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, COREN, CRC e outros);

•

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

•

Histórico Escolar com Certificado 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 – Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação dos Estados correspondente.
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