VESTIBULINHO ETEC – 1º SEM/14
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Exame: 01/12/2013 (domingo), às 13h30min
CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Informática
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. 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 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, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à
prova.
16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo, bem como a
desobediência às exigências registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a
desclassificação do candidato.
17. Será eliminado do Exame o candidato que
 não comparecer ao Exame na data determinada;
 chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30;
 realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do
artigo 13, da portaria CEETEPS nº 433/13;
 não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 13, da portaria
CEETEPS nº 433/13;
 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 02/12/13, no site: www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
 Divulgação da lista de classificação geral a partir do dia 10/01/14.

Questão 01

A informática é dividida em duas partes, hardware e software. Das opções abaixo assinale qual delas é a correta definição
para software:
(A) Toda a parte física da informática.
(B) Toda a parte humana da informática.
(C) Toda a parte gratuita da informática.
(D) Toda a parte comprada da informática.
(E) Toda a parte lógica da informática.
Questão 02

O usuário está editando um texto no Microsoft Word 2010, por isso precisa combinar as teclas de atalho usadas para
salvar o documento, conforme segue:
(A)

CtrI + B.

(B)

CtrI + L.

(C)

CtrI + O.

(D)

CtrI + I.

(E)

CtrI + W.

Questão 03

Considerando que o sistema operacional é imprescindível ao computador, podemos resumi-lo como gerenciador:
(A) de todas as atividades realizadas no computador.
(B) de hardware no computador.
(C) dos softwares instalados no painel de controle.
(D) da internet e da rede do computador.
(E) das impressoras instaladas no computador.

Questão 04

O termo técnico em inglês utilizado frequentemente para baixar programas da internet é:
(A) Upload.
(B) Cloudcomputing.
(C) Shareware.
(D) Webdesigner.
(E) Download.
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Questão 05

Questão 08

Na década de 60, foi criado o que consideramos o
“cérebro” do microcomputador, sendo uma pastilha
de silício, que concentra em si todos os componentes
eletrônicos básicos necessários ao seu funcionamento.
Marque, abaixo, a opção correta que nomeia esse
componente:

Todo computador tem gravado dentro da memória ROM
o seguinte programa de configuração:

(A) Cooler.

(D) SATA.

(B) Jumper.

(E) POST.

(A) IDE ATA.
(B) BIOS.
(C) BOOT.

(C) CPU.
(D) Barramento.
(E) Cable Flat

Questão 09

Ao se utilizar o Microsoft Excel 2010 para criar um gráfico
em colunas a partir de uma planilha pré-selecionada,
será necessário teclar o seguinte atalho:

Questão 06

Dos nomes abaixo, assinale os que podemos citar como
exemplo de sistemas operacionais.
(A)

Intel

e Windows.

(B)

Linux

e Java.

(C)

MS-DOS

e Excel.

(D)

Solaris

e Word.

(E)

Linux

e Windows.

(D) F9.
(E) F11.

Questão 10

Tendo um texto digitado no Microsoft Word (versão
2010), assinale a combinação de teclas utilizadas para
selecionar o documento inteiro via teclado.

A placa-mãe é a parte do computador responsável por
conectar e interligar todos os componentes, que são,
processador, memória RAM, disco rígido, placa gráfica,
entre outros. Seu funcionamento depende de um
conjunto de circuitos integrados chamados de:
(B) Chipset.

(B) F5.
(C) F7.

Questão 07

(A) Bateria.

(A) F1.

(A)

CtrI + P

(B)

CtrI + A

(C)

CtrI + N

(D)

CtrI + Z

(E)

CtrI + T

(C) Processador.
(D) Motherboard.
(E) Hard disk.
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Questão 11

Considere-se uma planilha do Microsoft Excel na qual foram especificadas, no intervalo D2:D30, as
médias finais obtidas pelos alunos de uma turma.
Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula que permite calcular corretamente o número de alunos reprovados
na disciplina, ou seja, os que obtiveram média final inferior a 7,0.
(A)

=CONT(SE(D2:D30 < 7,0))

(B)

=CONT.SE(D2:D30;”<7,0”)

(C)

=CONT.NUM(D2:D30;<=7,0)

(D)

=SE(D2:D30<=7,0;CONT(+1))

(E)

=SE(D2:D30;”<7,0”;CONT(+1))

Questão 12

O sistema operacional Microsoft Windows possui diferentes recursos de segurança a serem utilizados em estações de
trabalho compartilhadas por diversos usuários para impedir que usuários não autorizados instalem novos softwares no
computador, deve-se
(A) habilitar o firewall com exceções.
(B) instalar novo hardware de proteção.
(C) acessar a área de trabalho remotamente.
(D) criar usuários sem poder de administrador.
(E) configurar as opções de acessibilidade como nulas.
Questão 13

Questão 14

A função da planilha EXCEL 2010, utilizada para calcular
a média dos valores reais de um conjunto de células, é a
=MEDIA(). Assinale a função a ser utilizada para calcular o
total para esse mesmo conjunto de células.

Utilizar teclas de atalho é uma forma de agilizar o
trabalho no mundo da informática. Por exemplo, utilizar
dois programas abertos. Assinale o atalho que permite
alternar entre programas em execução.

(A)

=TOTAL()

(A)

ALT+TAB

(B)

=SOMA()

(B)

CTRL+SHIFT+ALT

(C)

=MAXIMO()

(C)

CTRL+TAB

(D)

=SOMASE()

(D)

SHIFT+TAB

(E)

=PROCV()

(E)

TAB+ENTER
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Questão 15

Questão 17

No mundo da informática, usamos alguns termos
que definem os tamanhos e medidas utilizadas. A
capacidade de armazenar informações e a velocidade de
processamento são exemplos das unidades de medida
utilizadas em informática. A menor unidade de medida
de informação usada na informática é a seguinte:

Na plataforma Windows, todo tipo de arquivo tem sua
extensão. Isso permite diferir cada arquivo dos demais
existentes em cada máquina. A função das extensões de
arquivos salvos num computador é indicar ao usuário o
seguinte:

(A) Megabyte.

(B) o software em que foi criado esse arquivo.

(B) Gigabyte.

(A) o tamanho do arquivo.

(C) Bit.

(C) o sistema operacional está instalado no
computador.

(D) Terabyte.

(D) a versão do sistema operacional instalado.

(E) Byte.

(E) o sobrenome do arquivo.

Questão 16

Questão 18

Existem no mercado vários pacotes de programas de
escritório com os mais usados no dia a dia, tais como
o Broffice.org, da OpenOffice.org, e o MSOffice, da
Microsoft. A principal diferença entre o BrOffice.org e o
MSOffice está apresentada na alternativa:
(A) o Broffice.org só funciona no Macintosh, e o MSOffice
só funciona no Windows .

O aprendizado da lógica é essencial para a formação
de um bom programador, servindo como base para o
aprendizado de todas as linguagens de programação,
estruturadas ou não. Uma das técnicas, utilizadas em
lógica e definidas como um conjunto de regras, é
conhecida por:
(A) Repetição.

(B) o Broffice.org só roda no sistema Linux enquanto o
MSOffice no Windows e Linux.

(B) Teste de mesa.

(C) o Broffice.org é pago enquanto o MSOffice é gratuito.

(D) Vetores.

(D) o Broffice.org é gratuito enquanto o MSOffice é
pago.

(E) Algoritmo.

(C) Variáveis.

(E) o Broffice.org não tem os programas compatíveis
com Windows, e o MSOffice roda em qualquer
sistema.

Questão 19

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de dados) é o conjunto de programas de computador (softwares)
responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Assinale a alternativa que contém exemplos de SGBD.
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(A)

SQL Server

Oracle Database

IBM DB2

MySQL

Informix

(B)

Access

Excel

Powerpoint

Unix

Solaris

(C)

SQL

Delphi

Visual Basic

OS/2

Access

(D)

Word

Google Chrome

Firefox

Javascript

(E)

Oracle

Informix

C++

Java
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Questão 20

Questão 21

Um dos serviços mais importantes da internet é o correio
eletrônico, popularmente conhecido como e-mail. Uma
mensagem de e-mail não solicitada com fins publicitários
e enviada em massa caracteriza-se como:

Para responder a uma mensagem no e-mail, sem precisar
digitar o e-mail de destino, basta selecionar a mensagem
e clicar em:

(A) Adware.

(B) Devolver.

(B) Trojan.

(A) Novo.
(C) Responder.

(C) Spyware.

(D) Remetente.

(D) Spam.

(E) Encaminhar.

(E) Ransomwares.
Questão 22

Browsers são softwares que auxiliam o usuário a navegar pela internet. Das opções abaixo, qual delas representam
corretamente três browsers:
(A)

Windows explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

(B)

Safari

HTLM

Mozaic

(C)

CSS

Javascript

Opera.

(D)

Internet explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

(E)

Opera

Dreamweaver

Explorer

Questão 23

Uma das técnicas bem empregadas para o desenvolvimento de programas é a modulação. Isso significa afirmar que o
programa principal
(A) não representa uma unidade funcional.
(B) é quebrado em partes menores.
(C) é o pseudocódigo.
(D) não tem estrutura lógica.
(E) não tem tipos de dados e variáveis definidos.
Questão 24

Na informática todos os computadores possuem drive e drivers, que são palavras do inglês grafadas e pronunciadas
de forma quase que idêntica, mas que não possuem o mesmo significado. Assinale a resposta correta.
Drive

Drivers

(A)

Local para discos

Equipamento de rede

(B)

Dispositivo

Sistema operacional

(C)

Software usado em impressoras

Local de instalação de impressoras

(D)

Equipamento de segurança

Antivírus

(E)

Dispositivo de Hardware

Software para sistema operacional usar funcionalidades de um dispositivo
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Leia o texto para responder às questões de números 25 e 26.

Não siga a moda
Na semana passada, aconteceu em São Paulo a 3ª Virada Empreendedora. Foram 24 horas de atividades e
houve um público recorde.
É interessante acompanhar todo esse movimento em torno do tema, pois até os anos 2000 o empreendedor
era, com algumas exceções, o indivíduo que não conseguia emprego em uma grande organização. Hoje, a
situação é bem diferente: alunos do primeiro ano da faculdade já estão trabalhando em seus próprios projetos
de empresa e sonhando em ser o próximo Mark Zuckerberg, o criador do Facebook.
Sonhar não custa nada, mas as coisas não são tão fáceis assim. Como bem disse Jack Dorsey, fundador do
Twitter, o jogo é duro e exige um forte preparo técnico de futuros empreendedores, por isso ele recomenda que
os jovens aprendam programação antes de abrir uma empresa.
Antes de pensar em iniciar o seu negócio, vá entender o setor. Quer abrir um restaurante? Trabalhe por um
tempo como garçom, chef-assistente, gerente, enfim, um emprego que propicie uma aprendizagem efetiva
sobre o assunto, até para você descobrir se é isso mesmo que você quer fazer da sua vida. Ser um chef famoso
tem glamour, mas ralar 15 horas por dia, seis dias por semana, todo sábado e domingo, não é para qualquer um.
Outra coisa que está na moda é o empreendedorismo de alto impacto (com empresas que crescem rapidamente).
Mas quem disse que você não pode ser dono de um bar de esquina e ser muito feliz? Não precisa inventar um
modelo de negócio inovador, nem pensar em um produto escalável, nem criar 10 mil empregos. Basta ter algum
diferencial para aumentar as suas chances de sobrevivência. Se o seu perfil é esse, qual o problema?
Antes de tomar essa decisão, procure entender se você está fazendo isso para satisfazer uma real necessidade
sua ou simplesmente porque está na moda. Se for pela segunda razão, as chances de você perder tempo e
dinheiro são grandes.
(Tales Andreassi, Folha de S. Paulo, 05.05.2013. Adaptado)

Questão 25

Questão 26

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

Analise as frases reescritas a partir do texto e assinale a
correta de acordo com as normas gramaticais.

(A) os alunos que hoje iniciam a faculdade têm como
principal objetivo conseguir emprego em uma
grande organização multinacional.

(A) Sonhar é necessário, mais também é importante
preparar-se adequadamente para realizar um
empreendimento.

(B) as pessoas que desejam iniciar seu próprio
negócio precisam investir, prioritariamente, em
aprendizagem teórica.

(B) Trabalhe um tempo como garçom por que assim
você descobrirá se tem perfil para abrir um
restaurante.

(C) os
empreendimentos
com
chances
de
sobrevivência no mercado são aqueles que não
apresentam um diferencial e classificam-se como
de alto impacto.

(C) Todos dizem para eu buscar informações sobre o
setor quando decidir iniciar um negócio.

(D) a decisão de iniciar um negócio pensando em
satisfazer uma necessidade concreta e pessoal leva
à perda de tempo e de dinheiro.

(E) Jack Dorsey recomenda que os jovens aprendam a
cerca de programação antes de se aventurarem em
uma nova atividade.

(E) os futuros empreendedores devem estar cientes
de que enfrentarão adversidades, por isso é
imprescindível adquirir um sólido preparo técnico.
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Questão 27

Eduardo é dono de uma microempresa e quer expandir seu negócio. Para convencer o gerente do banco a lhe fazer um
empréstimo, ele apresenta um documento com todos os dados sobre o andamento da empresa, como balanço anual,
planilha de custos, carteira de clientes e perspectivas de crescimento.
Conclui-se corretamente que o documento entregue ao gerente foi
(A) um currículo.

(D) um ofício.

(B) um relatório.

(E) uma procuração.

(C) uma resenha.

Leia o texto para responder às questões de números 28 a 30.

The Vagabonds
Posted on August 12, 2013 by Sally Sigan
Picture this: the year is 1916. A sturdy Model T Ford is tooling1 down a dirt road leaving a cloud of dust in its wake.
Riding in the car are Thomas Edison, Harvey Firestone, Henry Ford and naturalist John Burroughs. Following these
men is a caravan of Model-T’s, some tricked out by Henry Ford himself, precursors to the camping van with camp
stoves and ice boxes cleverly attached.
From 1916 to 1923, (when the paparazzi hoopla2 got to be
too much for the travelers) these four fast friends, occasionally
accompanied by other industrialists and even presidents, took
annual camping trips to a variety of locations across America.
They called themselves the Vagabonds.
Who were these men? Thomas Edison did not invent the light
bulb, but he made it so that it could be used in every home
in America. He also gave us the phonograph, moving pictures
and storage batteries; the list goes on and on. Edison had 1093
patents when he died, a record that has still not been broken.
Perhaps most significantly, Edison’s Menlo Park was the ‘think
tank3’ model for scientific research that is still used today.
Henry Ford did not invent the car, but he made it so that a car
could be owned by every American. Until Ford streamlined car
manufacturing, automobiles were only considered luxury toys for the very rich. Henry Ford made it affordable.
He also contributed to the future of manufacturing in America by devising the assembly line. He promoted the
building of roads and saw to it that gas stations were available to his customers.
Harvey Firestone did not invent the wheel, but he did figure out how to make one out of rubber, producing a
durable product that made for a smoother and safer automobile ride. He worked with Henry Ford, establishing
the network of roads and made the transportation of goods via trucks possible, changing the way business was
done in America.
As for John Burroughs, the eldest of these friends, he was known for his naturalist essays. Burroughs, with his long
white beard, was an avid environmentalist and made the study of plants and animals his life’s work.
Whenever the Vagabonds took to the road, they were accompanied by an entourage of newspaper reporters
and photographers. Both Edison and Ford were known for self-promotion and didn’t fail to take advantage of
the opportunities presented on these camping trips. Indeed, America loved to watch the antics4 of the “greatest
minds of the age” shown on news reels5 in theaters.
(kidsdiscover.com/teacherresources/the-vagabonds/ Acesso em17/08/2013. Adaptado)
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Glossário:
1

tooling (verbo): dirigindo (um veículo).

2

hoopla (substantivo): empolgação.

3

think tank (substantivo): grupo de especialistas que fornecem opiniões sobre política ou questões de
ordem social ou econômica.

4

antics (substantivo): atitudes divertidas e engraçadas que as pessoas geralmente apreciam.

5

reels (substantivo): rolos (de filme).

Questão 28

Segundo o texto, os Vagabundos
(A) não trabalhavam, e por isso recebiam esse nome.
(B) provocavam baderna por onde passavam.
(C) criticavam a classe trabalhadora de sua época.
(D) eram um grupo formado por quatro grandes pensadores de seu tempo.
(E) davam cursos de Ciências para alunos em acampamentos de verão.
Questão 29

A alternativa que apresenta inovações que podem ser atribuídas somente a Thomas Edison é
(A) o automóvel, o bulbo das lâmpadas e a roda.
(B) um sistema de estudo de plantas e animais, o automóvel e a bateria.
(C) a bateria, a popularização do bulbo das lâmpadas e o fonógrafo.
(D) um sistema de estudo de plantas e animais, a roda e o fonógrafo.
(E) a bateria, o automóvel e o fonógrafo.
Questão 30

Sobre John Burroughs é correto afirmar que
(A) era o mais novo dos Vagabundos.
(B) foi o inventor da bateria.
(C) foi um ambientalista que se dedicou ao estudo de plantas e animais.
(D) não se identificava totalmente com as propostas dos Vagabundos.
(E) não se adaptou bem à vida na estrada.
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Portaria CEETEPS nº 433, de 23 de setembro de 2013.

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS
PARA INGRESSO E PARA O ACESSO.
Artigo 22 - § 3º - A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos
classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1º 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: 13 e 14/01/2014;
• 2ª lista de convocação e matrícula: 15 e 16/01/2014;
• 3ª lista de convocação e matrícula: 17/01/2014;
• 4ª lista de convocação e matrícula: 20/01/2014;
• 5ª lista de convocação e matrícula: 21/01/2014.

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO
Artigo 24 – 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 Profissional (exemplo:
OAB, COREN, CRC e outros);
4. CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório;
5. 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;
6. 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 de
Educação do Estado correspondente.

