VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 14/06/2015 (domingo), às 13h30min

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Nutrição e Dietética
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
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 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

Questão 03

O glúten é alvo de polêmicas sobre a sua retirada da
alimentação, com o objetivo de emagrecer. Precisamos
entender que a parte proteica do trigo (glúten), deve
ser excluída por pacientes portadores de doença
Celíaca. O importante para o emagrecimento é a
reeducação alimentar. Considerando o exposto,
assinale a alternativa em que apareçam os alimentos
que contêm glúten:

A alimentação adequada tem por finalidade:

I – Fornecimento de energia.
II – Fornecimento de nutrientes para
o processo de crescimento e
manutenção.

(A) Trigo, milho e cevada.

III – No processo de construção,
inclui-se reparação das perdas e
reposição das reservas mobilizadas.

(B) Trigo, arroz e centeio.
(C) Trigo, centeio e cevada.
(D) Trigo, aveia e milho.
(E) Trigo, aveia e arroz.

(A) As opções I e II são verdadeiras.
(B) As opções II e III são verdadeiras.

Questão 04

(C) A opção I é verdadeira.
(D) As opções I, II e III são verdadeiras.

O novo Guia Alimentar de 2014, publicado pelo
Ministério da Saúde, indica como “regra de ouro” o
consumo de alimentos naturais e:

(E) As opções I e III são verdadeiras.

(A) Alimentos processados.
(B) Alimentos ultraprocessados.
Questão 02

(C) Alimentos de rede fast food.
(D) Alimentos minimamente processados.

Entende-se por nutriente:

(E) Alimentos ricos em gordura trans.

(A) Toda substância que, incorporada ao organismo,
preenche uma função de nutrição.
(B) Todas as substâncias químicas indispensáveis
para a saúde e atividade do organismo.

Questão 05

(C) Somente as substâncias naturais, que forneçam
energia ao corpo.

Quanto à digestão e absorção das proteínas, é correto
afirmar:

(D) Todas as substâncias que são eliminadas pelo
sistema excretor.

(A) A digestão da proteína tem início no estômago,
após hidrólise enzimática.

(E) As substâncias que fornecem a função de
crescimento e renovação celular.

(B) A maior parte da digestão das proteínas ocorre na
boca.
(C) A digestão das proteínas é finalizada no estômago.
(D) O processo de absorção das proteínas ocorre no
início do duodeno.
(E) O processo de absorção das proteínas ocorre no
intestino grosso.
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Questão 06

A água, composto de hidrogênio e oxigênio, é o constituinte mais importante do corpo humano. São funções
da água:
I – Atuar como solvente para as transformações metabólicas e ser agente na
digestão, absorção, circulação e excreção.
II – Auxiliar na manutenção do balanço eletrolítico, como também ser meio de
transporte para os nutrientes e todas as substâncias corpóreas.
III – Atuar como lubrificante, presente na saliva.
(A) A opção I é correta.
(B) As opções I e III são corretas.
(C) As opções II e III são corretas.
(D) As opções I e II são corretas.
(E) As opções I, II e III são corretas.
Questão 07

O ácido graxo trans é um tipo de gordura obtida a partir da hidrogenação de óleos vegetais. Essa gordura é
utilizada na indústria alimentícia para melhorar a consistência e aumentar o prazo de validade de alguns alimentos.
A utilização dessa gordura, acima da recomendação ideal, acarreta desvantagens. Assinale, a seguir, a alternativa
que indica um alimento que contenha gordura trans:
(A) Óleo de soja.
(B) Manteiga.
(C) Leite de vaca.
(D) Biscoito recheado.
(E) Abacate.

Questão 08

Um cardápio para restaurante industrial deve apresentar: entrada, prato principal, prato básico, guarnição,
sobremesa e bebida. Assinale a alternativa que representa o prato básico de uma refeição.
(A) Arroz e feijão.
(B) Carne assada.
(C) Salada de alface com tomate.
(D) Pudim de leite.
(E) Espinafre refogado.
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Questão 09

A seguir, temos a Pirâmide Alimentar adaptada para a população brasileira. Ela é subdividida em grupos alimentares,
com funções e quantidades diferentes de consumo, conforme necessidade nutricional. O grupo construtor tem
por função favorecer o crescimento e renovação de tecidos. São exemplos de alimentos que pertencem ao grupo
mencionado:

(A) Leite, margarina e carne.
(B) Leite, ovos e peixe.
(C) Leite, manteiga e queijo.
(D) Leite, queijo e creme de leite.
(E) Leite, carne e farinha láctea.
4
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Questão 10

O café na manhã da Maria foi composto por: pão francês com manteiga, leite integral com café e meio mamão
papaia. A tabela a seguir, apresenta os valores em grama dos macro nutrientes, portanto, quantas calorias foram
ingeridas nesta refeição?
Alimento

Quantidade

Carboidratos (g)

Proteínas (g)

Lipídeos (g)

Pão francês

50g

28,4

4,71

1,27

Manteiga com sal

9,8g

__

0,08

7,94

Leite integral
Parmalat

150ml

4,75

4,5

2,77

Café infusão
com açúcar

50ml

4,54

0,15

__

Mamão papaia

142g

13,9

0,86

0,19

51,59

10,30

12,17

Total

Dados obtidos da Tabela de Composição de Alimentos – PHILIPPI, S. T. Editora Manole, 4º edição, 2013.

(A) 337,09 Kcal

(D) 367,19 Kcal

(B) 347,19 Kcal

(E) 377,19 Kcal

(C) 357,09 Kcal
Questão 11

Todos os funcionários que trabalham na produção de alimentos são manipuladores de alimentos, motivo pelo
qual é correto afirmar que, direta ou indiretamente, o ser humano é o maior contaminador de uma unidade de
alimentação.
Em relação aos hábitos saudáveis de higiene pessoal do manipulador de alimentos, assinale a afirmativa correta:
(A) Os cabelos devem ser limpos frequentemente, estar presos durante o trabalho e ser protegidos por touca.
(B) As unhas das mãos devem ser mantidas com uma camada de esmalte base.
(C) Não é permitido o uso de qualquer tipo de desodorante ou perfume.
(D) Devem ser usados tampões nos ouvidos, para evitar a contaminação pela cera neles produzida.
(E) No caso de homens, é permitido o uso de barba.
Questão 12

O cálcio é um nutriente importante no crescimento dos ossos e na dentição. Para ser mais utilizado pelo organismo,
necessitamos do consumo de uma vitamina em especial. Assinale a seguir, a vitamina responsável por este
processo:
(A) Vitamina A
(B) Vitamina B
(C) Vitamina K
(D) Vitamina C
(E) Vitamina D
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Questão 13

Segundo as Leis da Alimentação desenvolvidas por Pedro Escudero, qual a lei considerada universal, por ser
aplicável, sem exceção, a indivíduos enfermos e sadios?
(A) Lei da Qualidade.
(B) Lei da Quantidade.
(C) Lei da Harmonia.
(D) Lei da Adequação.
(E) Lei da Graduação.
Questão 14

O betacaroteno é um precursor da Vitamina A. Combate os radicais livres, estimula o sistema imunológico e ajuda
a manter altos os níveis de anticorpos. É essencial para o crescimento correto e a saúde de todos os tecidos do
organismo. Qual alimento é uma boa fonte de Betacaroteno?
(A) Farinha de aveia.
(B) Mamão.
(C) Peixe.
(D) Espinafre.
(E) Pera.
Questão 15

Em relação aos processos básicos de pré-preparo, preparo e conservação dos alimentos, assinale a alternativa
correta:
(A) O descongelamento deve ser feito em temperatura ambiente.
(B) Os óleos e gorduras não devem ser aquecidos a temperaturas superiores a 220o C.
(C) Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos.
(D) Os funcionários que manipulam alimentos crus não precisam realizar a lavagem e antissepsia das mãos antes
de manipular alimentos preparados.
(E) Após cozidos, os alimentos devem ser mantidos a temperaturas superiores a 60o C, por um período de vinte e
quatro horas.
Questão 16

Em relação à Segurança Alimentar, assinale a alternativa correta:
(A) É correto recongelar, mais de uma vez, alimentos prontos que já foram descongelados.
(B) É permitido usar tábua de madeira, para cortar alimentos crus e alimentos cozidos.
(C) É proibida a utilização da mesma tábua para cortar alimentos crus e alimentos cozidos.
(D) Na manipulação de carnes cruas, não é necessário o controle do binômio tempo-temperatura.
(E) Alimentos preparados e quentes devem ser guardados em refrigeração sempre tampados.
6
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Questão 17

Mau cheiro, gases e coloração esverdeada são sinais de apodrecimento das carnes. A coloração esverdeada é
resultante da combinação da hemoglobina com:
(A) Mofo.
(B) Oxigênio.
(C) Colágeno.
(D) Hidrogênio.
(E) Enxofre.
Questão 18

O maior perigo da carne abatida clandestinamente reside na veiculação das bactérias. Em relação à carne suína, a
doença que pode ser transmitida, em razão das inadequadas condições da criação de porcos, denomina-se:
(A) Teníase.
(B) Botulismo.
(C) Ascaridíase.
(D) Brucelose.
(E) Febre reumática.

Questão 19

Pode-se afirmar que uma técnica adequada para preservar o valor nutricional dos alimentos durante o pré-preparo
e o preparo é:
(A) Utilizar água mineral na cocção de verduras e legumes.
(B) Lavar carnes em água corrente, antes de iniciar o preparo.
(C) Descascar e cortar legumes, antes de cozinhá-los.
(D) Cozinhar legumes e verduras no vapor.
(E) Acrescentar bicarbonato de sódio na água de cocção de verduras.
Questão 20

Assinale a alternativa que descreve a medida a ser empregada, para evitar o escurecimento em maçãs cortadas,
utilizadas na preparação de salada de frutas:
(A) Colocar por 5 minutos, em água morna.
(B) Pingar suco de limão.
(C) Salpicar açúcar.
(D) Lavar em água corrente.
(E) Pingar azeite.
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Questão 21

Os alimentos frios (maionese, sobremesas cremosas) podem permanecer no balcão de distribuição, se a
temperatura e o tempo forem, respectivamente:
(A) 21º C por 30 min.
(B) 20º C por 2 horas.
(C) 10º C por 30 min.
(D) 21º C por 6 horas.
(E) 10º C por 2 horas.
Questão 22

Sabemos que a alimentação do brasileiro é excessiva em consumo diário de sal, fator que predispõe o
desenvolvimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis, como a Hipertensão. O Ministério da Saúde, em 2011,
passou a recomendar como quantidade ideal de consumo de sal para a população brasileira o correspondente a:
(A)

5 g/dia.

(B)

6 g/dia.

(C)

8 g/dia.

(D) 10 g/dia.
(E) 12 g/dia.
Questão 23

As glândulas salivares são responsáveis pela produção e liberação da saliva. A saliva umedece os alimentos e
através de uma enzima, inicia a quebra do amido em partículas menores para ocorrer à absorção adequadamente.
Qual enzima é responsável por este processo?
(A) Pepsina
(B) Tripsina
(C) Lipase gástrica
(D) Insulina
(E) Ptialina
Questão 24

Assinale a alternativa que indica a função correta do remolho na cocção de algumas leguminosas
(A) Melhorar o sabor.
(B) Endurecer o grão.
(C) Aumentar o tempo de cocção.
(D) Diminuir o tempo de cocção.
(E) Enriquecer a preparação.
8
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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.

10
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Questão 28

O retorno ao Universo da Ética talvez esteja vinculado a um stress ante o modelo de sociedade industrial e
capitalista que cresceu arraigada no materialismo e na supremacia do homem sobre a natureza. Nesse contexto,
assinale a alternativa correta:
(A) o materialismo, o consumismo e o individualismo não conduziram a sociedade a uma situação de crise
socioambiental, uma vez que problemas como poluição, aquecimento global, destruição de milhares de
espécies animais já fazem parte do cotidiano.
(B) a nova ordem mundial, com as suas crises econômicas e as desigualdades sociais não provocam reflexões
de natureza ética.
(C) a ética não influencia a formação de recursos humanos, quando da gestão das empresas, uma vez que
esta se opõe aos negócios em geral.
(D) os cidadãos, atualmente, valorizam os produtos e serviços fornecidos por empresas que atuam
positivamente na comunidade em que estão inseridas.
(E) a ética empresarial é um modismo no mundo corporativo e não um processo crescente entre as
empresas.
Questão 29

O ser humano é um animal racional que se diferencia dos outros animais pelo dom da palavra articulada e da
inteligência. Nesse contexto, considerando as relações sociais entre os seres humanos, podemos afirmar que:
(A) a convivência com os outros indivíduos não faz com que as pessoas estabeleçam juízos de valor sobre seu
modo de ser e também em relação às atitudes de seus companheiros.
(B) a convivência dos homens em sociedade deve acontecer dentre uma ordem, permeada de regras, leis e
normas que regulam o relacionamento humano, além de orientar quanto ao certo e errado, permitido e
proibido.
(C) as questões éticas, culturalmente, não integram todos os setores da atividade humana.
(D) nem todas as pessoas possuem senso ético e, consequentemente, não julgam nem avaliam suas ações e as
atividades dos demais companheiros.
(E) a ética encontra sua origem histórico filosófica na Roma antiga.
Questão 30

Considerando o debate atual sobre comportamento ético, seja no âmbito das relações individuais, quanto das
relações empresariais, no que tange a ética das virtudes, é incorreto afirmar:
(A) a palavra virtude, em sua origem, no latim virtus, significa uma atitude positiva do ser humano, que o
motiva a agir de forma a fazer o bem para si e para os outros.
(B) a ética das virtudes surgiu com os filósofos gregos, sendo defendida por Sócrates, Platão e Aristóteles.
(C) a coragem, a justiça, a prudência e a temperança não são exemplos das virtudes aristotélicas.
(D) o homem virtuoso, no entender de Aristóteles, é aquele capaz de refletir e escolher sobre o que é mais
adequado para a sua vida e para os demais com quem convive em sociedade, buscando um ponto de
equilíbrio.
(E) a ética das virtudes é composta por quatro fases: a anomia, a heteronomia, a socionomia e a autonomia.
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VESTIBULINHO ETEC – 2o SEM/15 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Nutrição e Dietética
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

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 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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