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Número de Inscrição                         Assinatura do Candidato 

      -    
 
 
 

 
Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 

Gerência de Exames e Concursos 

CADERNO DE PROVA 



 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 17, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, 
cada uma com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada 
em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 

alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 

3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 
 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS. 

 
 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno 
de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala 
de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 

 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

8. Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato 
para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 

 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente assinado e preenchido. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia o trecho abaixo e responda às questões 01 e 02. 
 
 Os filósofos enfrentam a morte e a sua própria morte de muitas maneiras: os estoicos, desprezando-a; 
os platônicos, afirmando a imortalidade da alma; os religiosos, admitindo a ressurreição, como o cristão, ou a 
identificação com o Absoluto, como os budistas; os existencialistas, considerando que a morte define a nossa 
existência, o que leva alguns à angústia e outros a uma consideração e valorização mais cuidadosa da vida. 
 
 

QUESTÃO  01 

 

Em relação à construção argumentativa do trecho, analise as afirmativas. 
 

I - A referência feita aos estoicos, aos platônicos, aos religiosos e aos existencialistas apresenta-se como 
prova, argumento da tese dada no início do texto. 

II - Os argumentos dados no trecho funcionam de modo a exemplificar a tese do locutor e, assim, a 
fundamentam. 

III - A tese apresentada no trecho volta-se ao início do pensamento filosófico, haja vista os exemplos que a 
fundamentam. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) I, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
 
 
 

QUESTÃO  02 

 

A pontuação revela-se muito importante na construção desse trecho. Sobre sinais de pontuação usados, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A vírgula, usada inúmeras vezes no trecho, propicia maior expressividade às ideias, interferindo na 
melodia e na entonação. 

(      ) O uso dos sinais : e ; (dois pontos e ponto e vírgula) conferem ao trecho organização, logicidade, 
contribuindo para o entendimento do leitor. 

(      ) A vírgula, após estoicos, platônicos, religiosos e existencialistas, é mecanismo coesivo de elipse, 
retomando o sentido de “enfrentar a morte”. 

(      ) No segmento os existencialistas, considerando que a morte define a nossa existência, o que leva alguns 
à angústia e outros a uma consideração e valorização mais cuidadosa da vida.,as vírgulas não são 
sintaticamente necessárias.  

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, F 
(B) F, V, V, F 
(C) V, F, F, V 
(D) F, F, V, V 
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INSTRUÇÃO: Leia o fragmento abaixo e responda às questões de 03 a 05. 
 
 Não há registros de campanha na primeira eleição realizada no país, em 23 de janeiro de 1532, para o 
Conselho Municipal de São Vicente, São Paulo. Apenas conchavos. Seis representantes foram escolhidos pelos 
votantes por ser “homens bons”, expressão um tanto ampla que designava gente qualificada pela linhagem 
familiar. Pode-se dizer que o marketing político propriamente dito só começou a aparecer no fim do Império, 
quando desenhos de “capoeiras” (homens que conheciam a capoeira, esporte ilegal na época) eram usados 
em cartazes para afugentar os eleitores do grupo opositor. Mas a principal revolução no jeito de fazer 
campanha política ocorreu em 1914, na sétima eleição presidencial. Surgiu nas ruas do Rio de Janeiro uma 
marchinha contra o presidente Marechal Hermes da Fonseca, popularmente chamado de Dudu, atacado pelos 
opositores com o primeiro jingle do Brasil: “Ai, Philomena / Se eu fosse como tu / Tirava a urucubaca / Da 
careca do Dudu”. 
 Até hoje, o jingle político funciona como pilar das campanhas eleitorais, um formato sucinto e 
grudento para unir meio e mensagem, ataque e autopromoção. As eleições de 2014 deverão gerar uma nova 
onda na comunicação, parecida com a introdução dos jingles, capaz de mudar o jeito de fazer política e 
influenciar diretamente no voto. São as campanhas na mídia social, forjadas para levantar candidatos e 
derrubar adversários com o uso de memes, selfies, vídeos virais e hashtags.  

(VEJA, 08/2014.) 
 

QUESTÃO  03 

 

Sobre o texto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I - O trecho o marketing político propriamente dito só começou a aparecer no fim do Império pode ser 
tomado como verdadeiro, visto o uso da expressão Pode-se dizer e não haver provas de tal fato antes 
desse tempo. 

II - Considerar o jingle como pilar das campanhas eleitorais significa afirmar que esse tipo de marketing é a 
peça mais importante de uma campanha política, a única que seguramente elege um candidato. 

III - O jingle é denominado sucinto e grudento, pois os candidatos que o usam em suas campanhas o fazem 
por serem alongados, mas fáceis de cantar.  

IV - A nova onda na comunicação prevista para as eleições de 2014 pode ser comparada com o surgimento 
dos jingles à medida que usa instrumentos rápidos e fáceis de memorizar. 

 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO  04 

 

A argumentação em um texto é construída também com recursos linguísticos apropriados. Sobre os recursos 
usados no texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) O uso da conjunção mas em Mas a principal revolução imprime a ideia de que antes de 1914 não houve 

revolução nas campanhas políticas. 
(B) Dependendo do contexto, a expressão Até hoje marca o tempo da realização de algo; no texto, de algo 

que não havia sido realizado antes. 
(C) Apenas conchavos. constitui uma frase sem verbo, o que torna a ideia mais forte, pois elipticamente lê-se 

há registros de conchavos. 
(D) O uso dos termos estrangeiros memes, selfies e hashtags empobrece o texto, visto que não são aceitos 

pelas normas cultas da língua portuguesa. 
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QUESTÃO  05 

 

A respeito de formas verbais utilizadas no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No trecho homens que conheciam a capoeira, o tempo do verbo conhecer indica que essa ação se 
prolongava no passado, na época referenciada no texto. 

(      ) Para haver correlação formal entre os dois tempos verbais no trecho Se eu fosse como tu / Tirava a 
urucubaca, o verbo tirar deveria estar na forma tiraria. 

(      ) A expressão verbal eram usados pode ser substituída por usavam-se, ficando quando desenhos de 
“capoeiras” (homens que conheciam a capoeira, esporte ilegal na época) usavam-se. 

(      ) Em Surgiu nas ruas do Rio de Janeiro uma marchinha, a forma verbal empregada refere-se a um fato 
ocorrido no passado anterior a outro fato também no passado. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, V, F 
(B) V, V, F, F  
(C) F, F, V, V 
(D) V, F, F, F 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto do grande poeta mato-grossense Manoel de Barros, em Memórias inventadas: a 

infância, e responda às questões 06 e 07. 
 

Hoje eu completei oitenta e cinco anos. O poeta nasceu de treze. Naquela ocasião escrevi uma carta 
aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que 
eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar nem doutor de fazer casa nem doutor de medir terras. Que 
eu queria ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu 
queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou: Mas esse tal de fraseador bota 
mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: Mas se 
fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino pra ele 
deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada.   
 

QUESTÃO  06 

 

A respeito das ideias expressas no texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) Em Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta., pode-se inferir que o pai era contra o querer do poeta. 
(B) A figura do irmão mais velho representa a realidade do poeta, seu amor pelas palavras e pela poesia. 
(C) O trecho O poeta nasceu de treze sugere que Manoel de Barros iniciou a poetar aos treze anos de idade. 
(D) A preocupação da família do poeta pela sobrevivência pode ser inferida do trecho A mãe baixou a cabeça 

um pouco mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada.   
 

QUESTÃO  07 

 

Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o 
que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor. Nesse trecho, há ocorrência da palavra que em 
quatro situações linguísticas. Sobre o uso em cada situação, assinale a afirmativa correta. 
(A) Na primeira situação, que se refere aos pais do poeta, sendo, portanto, pronome relativo.  
(B) A palavra que, na segunda situação, serve para ligar o verbo contar ao pronome eu, assim é uma 

preposição. 
(C) Na terceira situação, a palavra que tem o sentido de aquilo, portanto é um pronome demonstrativo. 
(D) A palavra que, iniciando a frase, liga-se ao verbo contar, estabelecendo relação entre as duas frases, logo 

é um pronome relativo. 
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INSTRUÇÃO: Leia um trecho de A civilização das selfies, de Dagomir Marquesi, publicado na revista Info, 
setembro de 2014, e responda às questões de 08 a 10. 

 
O teatro é uma instituição cheia de tradições. Uma dessas tradições faz o público esperar, no fim de 

um espetáculo, os atores saírem dos camarins para uma sessão de autógrafos. Alguns costumavam fugir pela 
porta lateral. Outros enfrentavam os fãs, tentando disfarçar o cansaço. 

O jornal britânico The times registrou uma mudança nessa tradição. Agora, em muitos teatros de 
Londres, os atores terminam a peça e se entregam às selfies com os fãs. E fazem isso com o maior prazer. A 
diferença entre o autógrafo e a selfie? O autógrafo some no bolso. A selfie  é postada nas redes sociais. E isso 
gera propaganda gratuita para a peça.  

Vivemos a civilização da selfie. Não basta viver, é preciso registrar fotograficamente onde e com 
quem você estava. E mostrar isso para o maior número possível de pessoas. Isso é uma crítica? De jeito 
nenhum. É um fato. Como no caso dos teatros londrinos, mudou a realidade para melhor. 

[...] 
Ninguém faz selfies de momentos tristes, de derrotas, de humilhação. Ninguém divulga imagens 

quando está por baixo, quando é traído. Queremos mostrar sempre os melhores momentos. E acabamos 
criando um certo clima de euforia artificial nas redes sociais. 
 

QUESTÃO  08 

 

Sobre o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Nem todos os atores de teatro se dispunham a, no final da peça, conversar com os fãs. 
(      ) Com o surgimento das selfies, muitos atores de teatro se veem impelidos a atender os fãs no final da 

peça. 
(      ) O jornal The Times se responsabilizou pela mudança de atitude dos atores no final da peça no sentido 

de falar com os fãs. 
(      ) Em termos de marketing, não há qualquer diferença entre ceder autógrafos aos fãs e fazer selfies com 

os fãs no final da peça. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, F, V, F 
(C) F, V, V, F 
(D) V, V, F, F 
 

QUESTÃO  09 

 

Em relação a recursos linguísticos e discursivos empregados no texto, analise as afirmativas. 
 

I - Os pronomes alguns e outros, no primeiro parágrafo, exercem a função de elementos coesivos que 
substituem vocábulo já expresso no texto. 

II - O articulista usou no texto a primeira pessoa do plural, a exemplo de vivemos e queremos, de modo a se 
inserir no assunto trabalhado para convencer o leitor de que ele não faz selfies. 

III - O pronome isso, no segundo parágrafo, como elemento coesivo, retoma ideia anterior, a de os atores 
fazerem selfies com os fãs no final da peça. 

IV - O articulista faz perguntas e as responde na sequência, no segundo e no terceiro parágrafos, como 
estratégia argumentativa para orientar a leitura e obter adesão do leitor quanto ao que expõe. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
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QUESTÃO  10 

 

Assinale o fato que NÃO caracteriza, segundo o texto, a civilização das selfies. 
(A) Mostrar o sucesso ou o insucesso pessoal por meio das selfies. 
(B) Fazer registro fotográfico dos atos da pessoa. 
(C) Obter reconhecimento público por meio das selfies. 
(D) Provocar mudança da realidade para melhor. 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO  11 

 

A figura abaixo apresenta a caixa de pesquisa do Google com uma expressão a ser pesquisada. 
 

 
 

De acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta apenas expressões exibidas nos resultados de 
pesquisa retornados pela busca. 
(A) pior cidade do Brasil,  cidade do Brasil pior, menor cidade do Brasil. 
(B) cidade pior do Brasil,  pior cidade do Brasil, cidade do Brasil pior. 
(C) maior cidade do Brasil,  melhor cidade do Brasil, primeira cidade do Brasil. 
(D) melhor cidade do Brasil, maior cidade do Brasil, pior cidade do Brasil. 
 

QUESTÃO  12 

 

Sobre o Firewall do Windows 7, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Um firewall pode ajudar a impedir que hackers ou softwares mal-intencionados obtenham acesso ao 
computador por meio de uma rede ou da Internet.  

(      ) É possível modificar as configurações do firewall do Windows 7 para cada um dos tipos de rede 
utilizados, sendo eles: Rede Doméstica, Rede de Trabalho, Rede Pública ou Domínio. 

(      ) Quando o Firewall do Windows está ativado, a maioria dos programas fica impedida de se comunicar 
pela rede, sendo possível que tal comunicação seja feita apenas se o Firewall for desabilitado. 

(      ) Recomenda-se, por padrão, que o Firewall do Windows fique desabilitado, caso contrário, se for 
necessário desativá-lo, é preciso realizar uma reinstalação do Windows. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, V, F 
(B) F, F, V, V 
(C) F, V, F, V 
(D) V, V, F, F 
 

QUESTÃO  13 

 

Assinale a alternativa que apresenta apenas itens que compõem a Unidade Central de Processamento (UCP). 
(A) Unidade Lógica e Aritmética e Unidade de Controle 
(B) Registradores e Disco Rígido 
(C) Placa Mãe e Placa de Vídeo 
(D) Unidade Lógica e Aritmética e Placa-Mãe 
 

mshelp://windows/?id=85b8c3e6-28c4-464d-b883-7764d16f54a2#gtmt_malicious_software_def
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QUESTÃO  14 

 

O que define as chances de um ataque na Internet ser ou não bem sucedido é o conjunto de medidas 
preventivas tomadas pelos usuários, desenvolvedores de aplicações e administradores dos computadores, 
serviços e equipamentos envolvidos. Uma das partes que cabe ao usuário da Internet é proteger os seus 
dados. Ao fazer isso, ele estará contribuindo para a segurança geral da Internet, pois  
(A) quanto maior a quantidade de computadores vulneráveis e infectados, maior será a potência dos vírus. 
(B) quanto mais os usuários usarem criptografia para proteger os dados transmitidos, menores serão as 

chances de tráfego em texto claro ser interceptado por atacantes. 
(C) quanto menos consciente dos mecanismos de segurança o usuário estiver, maiores serão as chances de 

sucesso dos atacantes. 
(D) quanto maior a quantidade de vulnerabilidades existentes no computador do usuário, maiores serão as 

chances de ele ser invadido ou infectado. 
 
 

QUESTÃO  15 

 

A coluna da esquerda apresenta ferramentas do Microsoft Word 2007, em sua configuração padrão de 
instalação, e a da direita, as guias/abas onde elas são encontradas. Numere a coluna da direita de acordo com 
a da esquerda. 

1- 

 

(      ) Início 

2- 

 

(      ) Inserir 

3- 

 

(      ) Layout da Página 

4- 

 

(      ) Referências 

5- 

 

(      ) Exibição 

Assinale a sequência correta. 
(A) 3, 2, 1, 4, 5 
(B) 1, 4, 2, 5, 3 
(C) 4, 3, 5, 1, 2 
(D) 3, 4, 5, 2, 1 
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QUESTÃO  16 

 

A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2007. 
 

 
 

De acordo com a planilha, quais valores são retornados pelas fórmulas =SOMA(MÉDIA(A1:B2)) e 
=SE(A1+B2>A2+B1;B2;A2) , respectivamente? 
(A) 36 e 12 
(B) 9 e 10 
(C) 9 e 12 
(D) 36 e 10 
 
 

QUESTÃO  17 

 

A respeito do conceito e uso de e-mail, analise as afirmativas. 
 

I - É extremamente seguro acessar Webmails em computadores de terceiros, especialmente quando nos 
navegadores não estão ativas as conexões anônimas e as conexões https. 

II - Através de um endereço eletrônico, formado por duas sequências de caracteres separadas pelo símbolo 
@, por exemplo, usuario@provedor.org.br, consegue-se enviar uma mensagem para pessoas que 
estejam em qualquer local do planeta. 

III - O recurso de cópia oculta de e-mail permite enviar cópia de uma mensagem para um ou mais 
destinatários, de tal maneira que os destinatários colocados no campo Para não saberão que também 
foram enviadas cópias da mensagem aos destinatários inseridos no campo Cco. 

IV - Uma das principais características dos spams é apresentar no campo Assunto textos alarmantes ou 
vagos, como "Sua senha está inválida", "A informação que você pediu" e "Parabéns", na tentativa de 
confundir os filtros antispam e de atrair a atenção dos usuários.  

 

Está correto o que se afirma em  
(A) I e IV, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 
 

QUESTÃO  18 

 

Considere o trecho de planilha do LibreOffice Calc versão 4.4.3 apresentado abaixo. 
 

 
 

Ao inserir-se a fórmula =MED(A1:B2), será obtido o valor  
(A) 8 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
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QUESTÃO  19 

 

A respeito do LibreOffice Writer, versão 4.4.3 em sua configuração padrão, observe a figura apresentada a 
seguir. 

 
 

Após a realização de algumas formatações no texto, ele ficou com o formato apresentado na figura a seguir. 
 

 
 

Com base nas modificações realizadas no texto, analise as afirmativas. 
 

I - O usuário selecionou o título e o formatou para aparecer sublinhado. 
II - O usuário selecionou o primeiro parágrafo e o formatou para aparecer alinhado à esquerda. 

III - O usuário selecionou o segundo parágrafo e modificou o tipo de fonte, diferenciando-o do primeiro 
parágrafo. 

IV - O usuário selecionou o primeiro e segundo parágrafos do texto e os formatou para serem apresentados 
em duas colunas.  

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 

Título 

1º Parágrafo 

2º Parágrafo 
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QUESTÃO  20 

 

Para sincronizar os dados e preferências do Firefox 38.0.1 de um determinado usuário em todos os 
dispositivos e computadores utilizados por ele, é necessário que o usuário 
(A) instale o complemento MyDevices e o configure. 
(B) crie uma conta no MyFirefoxDevices. 
(C) instale a extensão CloudDevices e a configure. 
(D) configure o Firefox Sync. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO  21 

 

A profissão de Secretário é regulamentada pela Lei nº 7.377/1985 e pelas alterações constantes na Lei           
nº 9.261/1996. Sobre as atribuições do Secretário Executivo constantes dessas leis, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Entre as atribuições do Secretário Executivo estão: planejamento, organização e direção de serviços de 
secretaria; assistência e assessoramento direto a executivos; coleta de informações para consecução 
de objetivos e metas de empresas; organização e manutenção dos arquivos da secretaria. 

(      ) Entre as atribuições do Secretário Executivo estão: planejamento, organização e direção de serviços de 
secretaria; coleta de informações para consecução de objetivos e metas de empresas; interpretação e 
sintetização de textos e documentos; organização e manutenção dos arquivos da secretaria. 

(      ) Entre as atribuições do Secretário Executivo estão: planejamento, organização e direção de serviços de 
secretaria; assistência e assessoramento direto a executivos; coleta de informações para consecução 
de objetivos e metas de empresas; versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às 
necessidades de comunicação da empresa. 

(      ) Entre as atribuições do Secretário Executivo estão: planejamento, organização e direção de serviços de 
secretaria; coleta de informações para consecução de objetivos e metas de empresas; interpretação e 
sintetização de textos e documentos; versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às 
necessidades de comunicação da empresa. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, V 
(B) F, V, F, V 
(C) V, F, V, F 
(D) V, V, F, F 
 

QUESTÃO  22 

 

O Hino Nacional Brasileiro é composto pela música de Francisco Manuel da Silva e pelo poema de Joaquim 
Osório Duque Estrada. A respeito da execução desse símbolo nacional em solenidades e cerimônias oficiais, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) Durante a execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, sendo 

vedada qualquer outra forma de saudação. 
(B) Será facultativa a execução do Hino Nacional na abertura de sessões cívicas e nas cerimônias religiosas a 

que se associe sentido patriótico. 
(C) Nas cerimônias em que se tenha de executar um Hino Nacional Estrangeiro, esse deve, por cortesia, 

suceder o Hino Nacional Brasileiro. 
(D) Em caso de simples execução instrumental do Hino Nacional, deve-se tocar a música integralmente, mas 

sem repetição, sendo obrigatória a tonalidade si bemol. 
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QUESTÃO  23 

 

O Secretário Executivo deve agir mediante as regras estabelecidas no Código de Ética do Profissional de 
Secretariado. Acerca dessas regras, assinale a afirmativa correta. 
(A) Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão e ser, em função de seu 

espírito de solidariedade, conivente com decisões equivocadas do gestor desde que seja o melhor para a 
instituição em que trabalha. 

(B) Cabe ao profissional lutar pelo progresso e divulgação da profissão, utilizando o nome da Categoria 
Profissional das Secretárias e/ou Secretários para todo fim, desde que sem o endosso dos Sindicatos de 
Classe e/ou Federação Nacional. 

(C) Cabe ao profissional lutar pelo progresso e divulgação da profissão, utilizando o nome da Categoria 
Profissional das Secretárias e/ou Secretários apenas para fins publicitários, desde que sem o endosso dos 
Sindicatos de Classe e/ou Federação Nacional. 

(D) Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, tratando-a sempre como um 
dos bens mais nobres, contribuindo, por meio do exemplo de seus atos, para elevar a categoria, 
obedecendo aos preceitos morais e legais. 

 
 

QUESTÃO  24 

 

Com base no Manual de Redação da Presidência da República, analise as afirmativas. 
 

I - Só há três formas de desfechos em correspondências oficiais: “Respeitosamente”, “Atenciosamente” e 
“Cordialmente”, dependendo do nível hierárquico entre o emissor e receptor. 

II - “Vossa Magnificência” é a forma de tratamento empregada por força de tradição em comunicações 
dirigidas a reitores de universidade, e corresponde ao vocativo Magnífico Reitor.  

III - As comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que a expede e, para evitar 
equívocos, na identificação do signatário recomenda-se deixar a assinatura em página isolada do 
expediente. 

IV - Os ofícios, memorandos e seus anexos poderão ser impressos em ambas as faces do papel; nesse caso, 
as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e IV, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 
 

QUESTÃO  25 

 

Paulo Roberto é Secretário Executivo da Empresa KLB S.A e recebeu a incumbência do seu Diretor para 
observar a reunião mensal dos gerentes da empresa de forma a identificar o porquê ela não rendia e todos 
reclamavam sobre falta de tempo. Paulo Roberto identificou que os participantes possuíam muitas atitudes 
que propiciam o desperdício do tempo durante a reunião. Assinale a alternativa que apresenta atitudes que 
favorecem tal desperdício. 
(A) Planejar e separar os recursos necessários para o desempenho das atividades durante a reunião. 
(B) Deixar tempo livre para interrupções durante a realização de trabalhos que requerem concentração e 

incentivar a manifestação de todos. 
(C) Comunicar-se de maneira clara, precisa, objetiva e certificar-se de que o seu interlocutor assimilou 

corretamente a sua mensagem. 
(D) Manter o foco no que é importante e relevar detalhes que não farão diferença. 
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QUESTÃO  26 

 

As atividades secretariais vêm sendo modificadas, visando atender as transformações da sociedade, das 
organizações e do mercado de trabalho. O perfil do secretário, antes restrito a técnicas e operações 
simplificadas, agora engloba atribuições, competências e responsabilidades em nível gerencial, ampliando as 
possibilidades de atuação nas diferentes estruturas organizacionais.  
 

(TAGLIARI, M.F.C.; DURANTE, D. G. Gestão Secretarial: semelhanças entre competências gerenciais e 
secretariais. IN Secretariado Executivo em Revist@, v.05, 2009.) 

 

Com base no exposto acima, em relação ao histórico e transformações das atividades do profissional de 
Secretariado Executivo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) No Brasil, a visibilidade do profissional de secretariado ocorreu a partir da década de 1950, período em 

que se destacavam apenas as técnicas secretariais de servilidade, sem participação no processo decisório 
institucional. 

(B) No Brasil, a partir da década de 1970, inicia-se o treinamento para secretárias e o surgimento das 
primeiras associações de classe e na década de 1980, há a regulamentação da profissão, o fortalecimento 
do movimento da classe e a criação da FENASSEC – Federação Nacional das Secretárias e Secretários. 

(C) A partir da década de 1990, o Secretário Executivo obteve um avanço significativo no que diz respeito às 
atribuições da sua profissão. Passou a desempenhar papéis fundamentados na gestão e na assessoria 
organizacional, participando ativamente dos processos administrativos e decisórios. 

(D) Desde a Idade Média, a função da secretária é restrita às mulheres, sendo que as primeiras secretárias da 
história foram as escribas, que desenvolveram um sistema de anotação rápida: a taquigrafia.  

 
 

QUESTÃO  27 

 

O perfil profissional moderno do secretário executivo contempla habilidades no trato com as pessoas haja 
vista que seu trabalho depende de pessoas e o resultado do seu trabalho interfere nas pessoas. Com esse 
entendimento, Hansen e Silva (2009), discutindo a gestão secretarial sob o ponto de vista ético, destacam a 
importância da discrição, sigilo, respeito, capacidade de relacionamento multicultural, habilidade na resolução 
de problemas e gerenciamento de conflitos, na atuação dos secretários executivos. 

 

(Farias, L. Conflitos no cotidiano secretarial. IN Secretariado Executivo em Revist@. Vol.5, 2009. Disponível em: 
http://www.upf.br/seer/index.php/ser/article/view/1781. Acesso em 10 jul. 2015, grifo nosso.) 

 

Sobre o tema administração de conflitos, a coluna da esquerda apresenta tipos de conflito e a da direita, 
característica de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Conflito latente 

2 - Conflito percebido 

3 - Conflito sentido 

4 - Conflito manifesto 

(      ) Os envolvidos identificam, racionalmente, a existência 
do conflito, embora não haja ainda manifestações 
abertas do mesmo. 

(      ) Não é declarado e não há, mesmo por parte dos 
envolvidos, uma clara consciência de sua existência. 

(      ) Trata-se do conflito que já atingiu ambas as partes, já 
é percebido por terceiros e pode interferir na 
dinâmica da organização. 

(      ) É aquele que já atinge ambas as partes, e em que há 
emoção e forma consciente. 

Assinale a sequência correta. 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 2, 1, 4, 3 
(C) 3, 4, 2, 1 
(D) 4, 3, 1, 2 

http://www.upf.br/seer/index.php/ser/article/view/1781
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QUESTÃO  28 

 

Um sistema de arquivos moderno e bem organizado terá todas as condições para oferecer subsídios a planos 
e decisões da administração pública, seja mostrando as relações e planejamento do passado, seja evitando 
duplicidade antieconômica de velhas iniciativas. 

 

(MEDEIROS, J.B; HERNANDES, S. Manual da Secretária: técnicas de trabalho. São Paulo: Atlas, 2009.) 
 

A respeito do sistema de arquivamento, assinale a assertiva correta. 
(A) No sistema de arquivamento semi-indireto, o arquivo pode ser consultado sem o auxílio de índices, mas 

com utilização de tabelas em forma de cartão. Nesse sistema, inclui-se o método automático, variedade 
do alfanumérico. 

(B) No sistema de arquivamento direto, o arquivo pode ser consultado diretamente por meio de um índice. 
Nesse sistema, inclui-se, principalmente, o método automático, variedade do método alfanumérico. 

(C) No sistema de arquivamento direto, o arquivo pode ser consultado diretamente, sem a necessidade de 
um índice. Nesse sistema, inclui-se, principalmente, o método automático, variedade do alfanumérico. 

(D) No sistema de arquivamento indireto, o arquivo pode ser consultado somente por meio de um índice. 
Nesse sistema, inclui-se, principalmente, o método alfabético de arquivamento e suas variações. 

 
 

QUESTÃO  29 

 

Considerada um “mal” no senso comum, a burocracia continua sendo a abordagem da administração que 
prevalece na Administração Pública.  Weber e seus seguidores, no entanto, acreditavam ser ela o “ideal da 
racionalidade administrativa”. Assinale a alternativa que apresenta o principal foco dado pela Teoria da 
Burocracia. 
(A) Pessoas 
(B) Tarefas 
(C) Ambiente 
(D) Estrutura 
 
 

QUESTÃO  30 

 

Podemos dizer que a Qualidade Total constituiu-se na primeira onda da gestão de processos, tendo seu início 
na década de 50, com os professores Deming e Juran, e ganhando maior força a partir das décadas de 1980 e 
1990, até tornar-se quase uma obrigação das empresas com a divulgação das normas ISO, série 9000, voltadas 
ao estabelecimento de regras para a adoção pelas empresas de um sistema de gestão da qualidade. 
(Fundação Nacional da Qualidade - FNQ) 

 

(Disponível em http://www.fnq.org.br/informe-se/artigos-e-entrevistas/artigos/qualidade-total-e-gestao-de-processos-convergencia-e-
alinhamento.  Acesso em: 08/07/2015.) 

  
Sobre Processos Organizacionais, pode-se afirmar: 
(A) Definem claramente a sequência hierárquica que estabelece a linha de comando dentro da organização, 

garantindo qualidade total. 
(B) É um conjunto de insumos e trâmites padronizados que garantem a formalidade exigida pelos organismos 

certificadores das normas ISO. 
(C) É um conjunto de atividades que tem por objetivo transformar insumos, adicionando-lhes valor por meio 

de procedimentos, em bens e serviços que atendem a expectativa dos clientes. 
(D) Definem detalhadamente cada procedimento necessário para transformar estrutura primária e latente 

dentro da organização em normas e regulamentos voltados para atender a qualidade total. 
 

http://www.fnq.org.br/informe-se/artigos-e-entrevistas/artigos/qualidade-total-e-gestao-de-processos-convergencia-e-alinhamento
http://www.fnq.org.br/informe-se/artigos-e-entrevistas/artigos/qualidade-total-e-gestao-de-processos-convergencia-e-alinhamento
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QUESTÃO  31 

 

Estão expressos na Constituição Federal Brasileira (art.37) os princípios a serem observados por todas as 
pessoas da Administração Pública de qualquer ente federativo.  Assinale a alternativa que apresenta os 
princípios expressos da Administração Pública. 
(A) Legalidade, Publicidade, Conveniência, Impessoalidade e Eficácia. 
(B) Legalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Impessoalidade. 
(C) Moralidade, Publicidade, Conveniência, Impessoalidade e Eficácia. 
(D) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Oportunidade. 
 

QUESTÃO  32 

 

A Legislação determina prazo para entrega do projeto de lei e horizonte de tempo para os instrumentos de 
Planejamento Público. Assinale a afirmativa que apresenta os prazos para o envio, pelo Poder Executivo para 
o Poder Legislativo, do Projeto de Lei do PPA – Plano Plurianual e o tempo de duração. 
(A) O envio é até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e a vigência será até 

o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. 
(B) O envio é até quatro meses antes do encerramento do último exercício financeiro e a vigência será até o 

final do último exercício financeiro do mandato subsequente. 
(C) O envio é até oito meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e a vigência será até o 

final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. 
(D) O envio é até oito meses antes do encerramento do último exercício financeiro e a vigência será até o 

final do último exercício financeiro do mandato subsequente. 
 

QUESTÃO  33 

 

A ressalva ao princípio da obrigatoriedade da licitação está regulamentada no art. 24 da Lei nº 8.666/1993 
que elenca as hipóteses da dispensa de licitação. NÃO é dispensável a licitação: 
(A) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 

sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
(B) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 

Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o 
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

(C) Para a compra ou locação de veículos destinados ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, mesmo que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

(D) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 

 

QUESTÃO  34 

 

Sobre os prazos para tomar posse e entrar em exercício no serviço público, quando aprovado em concurso, 
como previsto na Lei nº 8.112/1990, pode-se afirmar: 
(A) Tanto para a posse como para entrar em exercício, o prazo previsto é de 30 dias contados da publicação 

do ato de provimento. 
(B) O prazo legal para a posse é de um ano, podendo ser prorrogado para mais um, e 30 dias, contados da 

data da posse, para entrar em exercício. 
(C) A posse deverá acontecer em 45 dias contados da publicação do ato de provimento e 30 dias, contados 

da data da posse, para entrar em exercício. 
(D) Para posse, o prazo legal é de 30 dias contados da publicação do ato de provimento e 15 dias, contados 

da data da posse, para entrar em exercício.  
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QUESTÃO  35 

 

A Lei nº 9.784/1999, no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece os direitos do administrado 
perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Em relação aos direitos previstos 
na Lei, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado. 
(      ) Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
(      ) Ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 
(      ) Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão do processo administrativo. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, F, V, V 
(C) V, F, V, V 
(D) F, V, F, F 
 
 
INSTRUCTION: Read the text and answer from question 36 to 38. 
 

New on the job: putting your best foot forward 
 

1 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
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20 
 
 
 
 

25 

Being new to a job can be daunting, but that needn’t detract from your sense of self.  Your tone of voice, 
grammar and attitude speak volumes about your confidence and professionalism, all of which impact 
your reputation and personal brand. 
 

Focus on the positive 
 
Not what you expected? This may or may not be your dream job. Once the initial thrill over landing a job 
has subsided, and routines settle in – or if you find yourself in close quarters with people with whom 
you’d not otherwise associate – you may wonder why you wanted this particular position in the first 
place. 
Do yourself, and your employer, a favour. Make the best of things. Endeavour to enhance the situation, 
and show your strengths as a candidate for promotion, if such opportunities are available. 
 

Discouraged? Identify and focus on one aspect of the job you do like, or can tolerate 
 
Whatever it is, focus on that aspect – though not to the exclusion of other responsibilities – by becoming 
as strong a contributor as possible on that front. Take a part time or online/open source course; take 
internally provided courses, if there are any, to enhance your web editing, public relations (or whatever) 
applicable skills are involved. 
Grow, and stay positive and focused during the process. By enhancing your skills, and building your 
reputation for expertise in this particular aspect of the job, you are also enhancing your brand … and you 
may find, in the process, that you’ve created new opportunities for yourself. 
Remember what it was like to be job hunting. If none of these resolve the situation, plan your exit 
gracefully and with an eye to how a short term stay may reflect on your resume.  Above all, take the high 
road. 
It is the job you expected, but you’re not sure you’re up to snuff?  You will make mistakes, particularly 
while new to the job.  Own and learn from yours; then correct the situation, asking for help where 
needed, and move forward.  All of us were new at one time or another and, as Oscar Wilde 
said, experience is simply the name we give our mistakes. 

(Available at executivesecretary.com. Access 2015/07/02.)  
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QUESTION  36 

 

What piece of advice is not given by the author? 
(A) Lower your tone of voice. 
(B) See things on the bright side. 
(C) Show your best characteristics. 
(D) Invest on your professional development. 
 

QUESTION  37 

 

According to the author, what shouldn´t a demotivated employee do? 
(A) Try to make things better at the workplace. 
(B) Show his/her expertise on a certain area. 
(C) Accept he/she´ll make mistakes if he/she is a new employee. 
(D) Immediately look for another job. 
 

QUESTION  38 

 

In terms of word meaning, mark the WRONG option. 
(A) daunting (line 1) means intimidating. 
(B) to enhance (line 9) means to reduce. 
(C) to detract (line 1) means to diminish the importance of something. 
(D) so subside (line 6) means to become less intense. 
 

QUESTION  39 

 

Read the following text. 
 

 
 

(Available at http://ifonlysingaporeans.blogspot.com.br/2014/07/work-life-integration-most-happy-but.html. Access 2015/07/11.) 
 

In work-life interaction, it is clear from the chart that 
(A) employees believe flexi-time isn´t an important office characteristic when job hunting. 
(B) compressed work is the least important arrangement employees would choose in flex-work 

arrangements. 
(C) most companies don’t encourage their employees to work away from the office. 
(D) Flexible hours is a provision that gives companies and employees  some balance in work-life integration.  
 

http://ifonlysingaporeans.blogspot.com.br/2014/07/work-life-integration-most-happy-but.html
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QUESTION  40 

 

Read the following text. 
 

The new frontier for Business: work-life Integration 
 

The days of clear separation between work and home are a thing of the past, and we´re still trying to figure 
out how to integrate life and work in a healthy way. In a recent Advise America survey, 87 percent of 
respondents felt they overwork – but at the same time, more than a third also said they don´t feel overloaded 
by work. Work-life integration is different than simply trying to find balance and separation, however. Let´s 
take a look. 
 

GO HOME 
For many, the key to integration has been leaving the office all together and working remotely. Esna, a 
provider of embedded real-time communication and collaboration solutions, reports that 20 percent of the 
4.6 billion people that make up the global workforce telecommute. That´s 920 million people who have left 
the traditional office and integrated their work and home lives. 
Chances are, if you’ve ever been to any coffee shop ever, you´ve been in someone´s office. Creative 
professionals often do their best work when inspiration strikes, and getting out of the “be here work here” 
mentality frees them to be more productive as well as live their own lives. Flexible employers recognize that 
employees working from home not only save money for the organization, but it produces a sense of 
fulfillment for staff that is hard to match. If you are struggling to find an integration between work and home, 
consider approaching your employer about working remotely, even if it is just for a fraction of your work 
week. Being able to wake up, have coffee in your own living room and work in a space that is comfortable and 
private can make a world of a difference.  

(Available at www.officedynamics.com. Access 2015/07/02.)  

 
According to the text, it is INCORRECT to say: 
(A) Some employers are flexible enough to recognize the benefits of integration for the company. 
(B) Integrating office and home as work places is mainly a personal decision of the employee. 
(C) One argues that an employee can be as productive in the office as an in a coffee shop. 
(D) Privacy and comfort may be one of the reasons that telecommuting is an attractive option for some 

employees. 
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