VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 14/06/2015 (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.
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 você estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (deverá
nasdependências
dependênciasdo
doprédio
prédioonde
onde
permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não,
não
, nas
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 963 de 31/03/2015;
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 963 de 31/03/2015;
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 15/06/15, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
• Divulgação da lista de classiﬁcação geral a
partir do dia 14/07/15.

Questão 01

No Painel de Controle do Windows, encontramos algumas opções para alterar a configuração do computador ou
até mesmo verificar os componentes. A figura a seguir mostra a janela que nos permite acessar essas informações:

Essa janela é conhecida pela denominação:
(A) Gerenciador de dispositivos.
(B) Configuração de hardware.
(C) Gerenciador do sistema.
(D) Configuração de dispositivos.
(E) Gerenciador de hardware.

Questão 02

Navegador é um programa de computador que tem como uma de suas missões interpretar códigos HTML.
O Firefox é um famoso navegador. Dentro de suas opções, encontramos:
(A) Filtro ActiveX.
(B) Antivírus.
(C) Navegação privativa.
(D) Firewall.
(E) Update.
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Questão 03

O sistema operacional Windows trabalha com versões. Já o sistema operacional Linux trabalha com
distribuições. Marque, a seguir, o item que contém apenas distribuições Linux:
(A) Kurumin, KDE e Konqueror
(B) Ubuntu, Safari e Posix.
(C) Poseidon, Opensuse e Solaris.
(D) OpenBSD, Fedora e Mandriva.
(E) Debian, Ubuntu e Mint.

Questão 04

É muito comum o usuário receber um e-mail que parece legítimo por incorporar marcas de empresas ou
avisos legais. Esse tipo de e-mail redireciona o usuário para sites fraudulentos e o instiga a digitar informações
pessoais como dados de cartão de crédito, entre outros. Essa fraude é conhecida como:
(A) Cavalo de Tróia (trojan horse).
(B) Phishing.
(C) Porta de entrada (backdoor).
(D) Worm.
(E) Negação de serviço (denial of service).

Questão 05

Os sistemas operacionais Unix, Windows e Linux possuem utilitários de linha de comando que podem ser
utilizados para renomear um diretório. Os nomes dos comandos utilizados para esse propósito no Unix,
Windows e no Linux são, respectivamente:
(A) mkdir, ren e mv.
(B) cd, rename e ren.
(C) dir, ver e list.
(D) mv, ren e mv.
(E) rm, rendir e rename.
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Questão 06

Um renomado palestrante está montando uma apresentação via Powerpoint. A inserção de um novo slide em
uma apresentação do Microsoft PowerPoint, versão português do Office 2010, pode ser feita por meio da seguinte
tecla de atalho:
(A) Ctrl + M
(B) Ctrl + N
(C) Ctrl + P
(D) Ctrl + S
(E) Shift + M

Questão 07

O blog ou weblog é uma das ferramentas de comunicação mais populares da Internet. A pessoa que administra o
blog é chamada de blogueira(o). Geralmente, o que caracteriza e diferencia um blog de uma página normal é o (a):
(A) maior tamanho do blog em relação à página.
(B) possibilidade de inserir figuras no blog, o que não ocorre na página.
(C) necessidade de geração do blog por especialistas ou web designers, o que não ocorre em relação à página.
(D) visualização do blog somente por protocolo específico, o que não ocorre com a página.
(E) maior frequência de atualização do blog em relação à página.

Questão 08

Considerando que, em uma planilha do Microsoft Excel, as células A1, A2 e A3 contenham somente valores
numéricos, assinale a opção correspondente à expressão matemática que permite, no Excel, dividir o resultado da
soma dos valores contidos nas células A1 e A2 pelo valor contido na célula A3.

4

(A)

=(A1*A2)+A3

(B)

=(A1+A2)/A3

(C)

=(A1/A2)+A3

(D)

=(A1–A2)*A3

(E)

=(A1–A2)/A3
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Questão 09

Um serviço de segurança, presente em programas antivírus, em algumas de suas versões, que pode ser configurado
pelos usuários e funciona como uma primeira barreira de proteção, monitorando a sua conexão na Internet e
barrando conexões suspeitas é chamado de:
(A) Firewall
(B) Proxy
(C) Streaming
(D) Cloud Computing
(E) Voip

Questão 10

Existem várias tecnologias de memória RAM (Random Access Memory ou Memória de Acesso Aleatório). Entre
elas, assinale a que possui melhor desempenho por transferir dados duas vezes a cada ciclo de clock:
(A) SDR SDRAM.
(B) BEDO DRAM.
(C) EDO DRAM.
(D) FPM DRAM.
(E) DDR-SDRAM.

Questão 11

Considerando uma planilha do Microsoft Office Excel 2010, temos cinco células que possuem os seguintes valores:
A1 = 8000

A2 = 100

A3 = 1000

Marque a opção correta que retorna o resultado da função
(A)

100

(B)

20

(C)

200

A4 = 200

MAIOR(A1:A5;3)

A5 = 20
:

(D) 8000
(E) 9320
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Questão 12

No contexto do Linux, um recurso é usado quando não existe memória RAM suficiente, permitindo que o sistema
operacional passe a armazenar dados que não “cabem” na memória em uma área do disco rígido, possibilitando o
funcionamento normal do microcomputador. Esse recurso é conhecido por memória:
(A) CACHE.
(B) FLASH.
(C) DDR.
(D) MMX.
(E) SWAP.

Questão 13

Analise a planilha editada no EXCEL e assinale, a seguir, a função a ser utilizada que retornará o valor = 24.
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(A)

=CONT.VAZIO(A1:E7)

(B)

=CONT.VALORES(A1:E7)

(C)

=CONT.NUM(A1:E7)

(D)

=SOMASE(A1:E7)

(E)

=PROCV(A1:E7)
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Questão 14

Ambientes gráficos deixam a interface do sistema operacional mais amigável para o usuário. No Windows, essa
interface se confunde com o próprio sistema. Assinale, a seguir, o item que contém um ambiente gráfico no Linux.
(A) KDE.
(B) SHEL.
(C) KERNEL.
(D) SCRIPT.
(E) GIMP.
Questão 15

O Microsoft Word é um aplicativo que permite editar arquivos com diferentes extensões, como html, doc e rtf. O
Word também permite abrir arquivos com extensão do tipo:
(A) bin
(B) txt
(C) com
(D) src
(E) exe
Questão 16

É comum que notebooks possuam uma saída como essa mostrada na imagem a seguir. Essa saída serve para:

(A) conectar o notebook a um monitor de vídeo, desde que este tenha a mesma resolução de tela que a tela
principal do notebook.
(B) conectar o notebook a equipamentos de impressão por interface paralela.
(C) conectar o notebook a equipamentos Home Theater, transmitindo vídeo e áudio.
(D) conectar o notebook a um monitor de vídeo ou a um aparelho projetor do tipo Datashow, independentemente
da resolução de tela destes.
(E) conectar apenas aparelhos do tipo Datashow, para projeção de tela em apresentações.
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Questão 17

Paulo comprou um computador com “dual boot”, ou seja, possui dois sistemas operacionais instalados
(Windows e Linux). Se um computador possui dois sistemas operacionais instalados, então ele:
(A) limita em 50% o uso de memória RAM para cada sistema operacional.
(B) deve ter, obrigatoriamente, três ou mais discos rígidos.
(C) não suporta sistema de arquivos do tipo FAT.
(D) disponibiliza no processo de inicialização, suporte para a escolha do sistema operacional a ser inicializado.
(E) não permite ao usuário o acesso à Internet.

Questão 18

O Microsoft Outlook, versão 2013, tem diversas finalidades e propósitos de uso. Ao clicar no botão a seguir,
presente na guia página inicial, o usuário pode estar criando um de diversos tipos de itens, exceto:
(A) Publicação de Blog.
(B) Tarefa.
(C) Mensagem de Email.
(D) Compromisso.
(E) Contato.

Questão 19

O conceito cloud computing é a capacidade de computação infinitamente disponível e flexível. O termo
“SaaS” (Software as a Service) ou, software como serviço, trata-se de uma forma de trabalho onde o software é
oferecido como serviço, assim, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo comprar
computadores ou servidores para executá-lo. Nesta modalidade, no máximo, paga-se um valor periódico, somente
pelos recursos utilizados e/ou pelo tempo de uso, como se fosse uma assinatura. Considerando esse conceito,
assinale a alternativa que contém um SaaS:
(A) Office 365.
(B) Facebook.
(C) Google Drive.
(D) Instagram.
(E) Youtube.

8
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Questão 20

Um usuário da planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil), após inserir uma
fórmula em uma célula da planilha e pressionar a tecla “Enter”, deparou-se com os seguintes sinais #######. Com
base nessa informação, assinale a alternativa que aponta o significado dos sinais visualizados por este usuário.
(A) Erro na fórmula utilizada.
(B) Célula com formatação científica.
(C) Erro no preenchimento da célula.
(D) Fórmula utilizada não condiz com a versão do Microsoft Excel que está em uso.
(E) Espaço da célula insuficiente para mostrar o resultado da fórmula.

Questão 21

Os softwares que oferecem um conjunto de serviços, fortemente relacionados, utilizados para auxiliar uma ou
mais atividades realizadas durante o processo de engenharia de software, tais como análise de requisitos, projeto,
desenvolvimento de programas e testes, podem ser considerados como ferramentas automatizadas que tem
como objetivo auxiliar o desenvolvedor de sistemas em uma ou várias etapas do ciclo de desenvolvimento de
software. A definição dada refere-se a:
(A) Ferramentas CASE
(B) Ferramentas .NET
(C) UML
(D) Ferramentas RAD
(E) Algoritmo

Questão 22

No Linux, apesar de a interface gráfica ser fácil de usar, é importante o conhecimento de determinados comandos
do prompt. Um deles possibilita ver o conteúdo de um arquivo, sem a necessidade de um editor. Outro destina-se
à cópia de arquivos de uma pasta para outra. Um terceiro permite a navegação entre diretórios. Esses comandos,
nessa sequência, são conhecidos, respectivamente, por:
(A) view, cp e dir.
(B) cat, cp e cd.
(C) view, copy e cd.
(D) cat, grep e dir.
(E) show, copy e md.
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Questão 23

Foi solicitado a um estagiário que trabalha na área de TI que gravasse arquivos em 10 CDs virgens. Cada CD
tem a capacidade de 700 Megabytes e foram preenchidos completamente. Esses arquivos podem ser copiados,
integralmente, para um pendrive com capacidade de armazenamento igual a:
(A) 8 Gigabytes.
(B) 2 Gigabytes.
(C) 6 Gigabytes.
(D) 4 Gigabytes.
(E) 1 Gigabyte.

Questão 24

Em Informática, o algoritmo é o ”coração” dos programas de computador. Eles são um conjunto de instruções finito
e bem definido, sendo uma sequência de passos que o programador usa para “dizer” ao computador o que deve
ser feito. Um algoritmo é um procedimento computacional definido que recebe um ou mais valores (entrada) e
produz um ou mais valores (saída). Considere a situação a seguir:

Qual é a saída do algoritmo contas para a entrada 7, 3, 5, 2 e 3 ?
(A) 3
(B) 6
(C) 7
(D) 10
(E) 12

10
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Leia o texto para responder às questões de números 25 a 27.

Saber aprender é principal requisito do novo profissional
Se quiserem ser bem-sucedidos, os trabalhadores
terão de se tornar principalmente leitores eficientes.
Essa é a opinião do economista americano Richard
Murnane, professor da Universidade Harvard, que se
dedica ao estudo de temas relacionados à educação e ao
mercado de trabalho.
Segundo ele, os profissionais não podem se
restringir mais a simplesmente seguir instruções que estão
resumidas em um texto.
Em vez de receber e cumprir orientações prontas,
o desafio, no mercado de trabalho atual, é encontrar
soluções para os diferentes problemas no vasto campo das
informações on-line.
Para isso, os candidatos a vagas precisam, entre
outras qualidades, de um amplo vocabulário.
Para Murnane, “de forma crescente, computadores
têm dado conta de todos os tipos de tarefas mais fáceis.
Então, atualmente, trabalhadores precisam ser capazes de
ler de forma a aprender as coisas”.
O que é mais importante “é que os trabalhadores
usem a leitura para adquirir novos conhecimentos.
Isso significa que precisam ser capazes de entender o
significado de textos que tenham palavras que não viram
antes. Essa é uma das razões por que ampliar o vocabulário
é mais importante hoje do que há 30 anos. E nós sabemos
que é importante começar a construir o vocabulário cedo,
já na pré-escola”.
Para o estudioso, o ensino médio técnico deve
preparar os indivíduos para serem cidadãos em uma
democracia pluralista, por isso é fundamental que eles
“tenham um bom conhecimento básico de ciências,
que entendam a história de seu país e que tenham um
entendimento de assuntos correntes”. Tudo isso é essencial
para que esses cidadãos sejam capazes de “contribuir para
o diálogo e para os desafios que países como o Brasil
enfrentam no mundo atual”.
(Érica Fraga. Folha de S. Paulo, 26.10.2013. Adaptado)
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Questão 25

Segundo Richard Murnane, os profissionais que desejam ser bem-sucedidos devem se tornar leitores eficientes.
Para o economista, a principal qualidade de um leitor eficiente é
(A) estar disponível para cumprir determinações previamente estabelecidas por superiores.
(B) saber empregar o vocabulário básico da área profissional em que atua no mercado.
(C) ter frequentado, na adolescência, escolas ou cursos que incentivavam a prática da leitura.
(D) servir-se da competência para a leitura, a fim de ampliar constantemente os próprios conhecimentos.
(E) ser capaz de seguir as orientações técnicas que estão resumidas em material publicado pela empresa.

Questão 26

Assinale a alternativa em que o trecho reescrito apresenta ideias incompatíveis com as ideias do texto.
(A) ... que se dedica ao estudo de temas relacionados à educação e ao mercado de trabalho. (2o parágrafo)
que se aplica ao estudo de assuntos pertinentes à educação e ao mundo corporativo.
(B) ... seguir instruções que estão resumidas em um texto. (3o parágrafo)
de forma concisa em um texto.

acompanhar as instruções apresentadas

(C) Para isso, os candidatos a vagas precisam, entre outras qualidades, de um amplo vocabulário.
(5o parágrafo)
Para tanto, os interessados nas vagas não podem, entre suas características,
ter um vocabulário restrito.
(D) ... computadores têm dado conta de todos os tipos de tarefas mais fáceis. (6o parágrafo)
têm contribuído resolvendo tarefas de caráter menos complexo.

computadores

(E) Então, atualmente, trabalhadores precisam ser capazes de ler de forma a aprender as coisas. (6o parágrafo)
Ainda que, hoje, trabalhadores necessitem de incentivo para a leitura e a aprendizagem intensivas.

Questão 27

No sétimo parágrafo do texto, a expressão destacada em – ... uma das razões por que ampliar o vocabulário... –
pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por:
(A) pelas quais.
(B) com as quais.
(C) de que.
(D) onde.
(E) quando.

12
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Analise a tirinha para responder às questões de números 28 a 30.

(Jim Davis http://3.bp.blogspot.com/-GAC_85XuvmQ/UfHkePrk4BI/AAAAAAAAEcY/PwmpcQ5qcpI/s1600/Garfield.gif . Acesso em 18/02/2015.)

Questão 28

De acordo com a tirinha
(A) Garfield (o gato) não sabia que a comida era de Odie (o cachorro).
(B) Garfield (o gato) sente-se feliz por não ter acordado Odie (o cachorro).
(C) Garfield (o gato) rouba a comida de Odie (o cachorro) e ainda o elogia.
(D) Garfield (o gato) reclama por ter que comer a comida de Odie (o cachorro).
(E) Garfield (o gato) sente-se culpado por ter roubado a comida de Odie (o cachorro).
Questão 29

O pronome “they” no segundo quadrinho da tirinha refere-se
(A) à comida.
(B) a Garfield.
(C) aos gatos.
(D) aos que roubam comida.
(E) aos que são como Odie (o cachorro).
Questão 30

A alternativa que apresenta “their food is being stolen” (último quadrinho da tirinha) corretamente na voz ativa é:
(A) Their food is stolen.
(B) Someone stolen their food.
(C) Someone is stolen their food.
(D) Someone is stealing their food.
(E) Someone is being stolen their food.
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Informática

Exame: 14/06/15 (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
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NÃO AMASSE,
NÃO DOBRE,
NEM RASURE
ESTA FOLHA.

Portaria CEETEPS–GDS nº 963, de 31 de março de 2015.

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

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados
no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2o semestre de 2015, 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: 16 e 17/07/2015;

•

2a lista de convocação e matrícula: 20 e 21/07/2015;

•

3a lista de convocação e matrícula: 22/07/2015;

•

4a lista de convocação e matrícula: 23/07/2015;

•

5a lista de convocação e matrícula: 24/07/2015.

§ 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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