CADERNO: 1

TÉCNICO EM SECRETARIADO
CÓDIGO: ND-42
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

A finalidade de o entrevistado citar o posicionamento do Dalai
Lama é:

TEXTO

(A) indicar uma crítica ao que pensam os religiosos.
(B) citar uma famosa liderança religiosa em apoio de suas
opiniões.
(C) mostrar amplo conhecimento a respeito do assunto.
(D) apelar para uma opinião científica semelhante à sua.
(E) demonstrar a sabedoria oriental a respeito do assunto.

ENTREVISTA
PERGUNTA – O que nos dá o direito de submeter outros
seres vivos indefesos ao sofrimento em pesquisas médicas?
RESPOSTA – O fato de que existe um meio termo entre
abusar dos animais e acreditar que eles não devem
ser usados em pesquisas de maneira nenhuma. E não é
preciso ser médico, ou estar envolvido nas pesquisas, para
pensar assim. O caso do Dalai Lama, um líder espiritual
que não come carne, é interessante nesse aspecto. Ele
afirma que devemos tratar os animais com respeito e que
não devemos explorá-los. Especificamente em resposta à
experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos.
Se surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o
Dalai Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o
mínimo de dor possível. Menciono o Dalai Lama como um
exemplo de que é possível desenvolver um raciocínio ético
a respeito deste assunto, compatível inclusive com outras
formas de respeito à vida animal, como o vegetarianismo.

QUESTÃO 3

“O fato de que existe um meio termo entre abusar dos animais
e acreditar que eles não devem ser usados em pesquisas de
maneira nenhuma”.
As posições citadas nesse trecho da resposta do entrevistado
indicam:
(A) respectivamente, uma posição favorável e outra contrária
ao sacrifício de animais.
(B) duas posições contrárias ao emprego de animais em
pesquisas.
(C) duas posições favoráveis ao emprego de animais em
pesquisas.
(D) respectivamente, uma posição contrária e uma favorável
ao sacrifício de animais.
(E) a apresentação de posicionamentos extremamente
sentimentais.

PERGUNTA – Há quem diga que o único motivo por que os
cientistas se preocupam com o bem-estar dos animais é
porque o estresse e o sofrimento alteram o resultado das
pesquisas. É assim que os cientistas agem?
ENTREVISTADO – Penso que os cientistas são pessoas
extremamente morais. Em nosso laboratório, por exemplo,
os cientistas tratam os animais como indivíduos muito
especiais. Passamos muito tempo cuidando deles, pois
vivemos da pesquisa de animais. Nós nos certificamos de
que eles estão confortáveis e suas necessidades, supridas.
As instalações nas quais a maioria dos animais de pesquisas
são acomodados são muito superiores às dos animais de
estimação.

QUESTÃO 4

“...é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto”; a forma de reescrever-se essa frase do texto que
mostra incorreção ou modificação do sentido original é:
(A) é possível o desenvolvimento de um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(B) é possível, a respeito deste assunto, desenvolver um
raciocínio ético
(C) há possibilidade de que se desenvolva um raciocínio ético
a respeito deste assunto.
(D) é possível que se desenvolvesse um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(E) é possível desenvolver-se um raciocínio ético sobre este
assunto.

A entrevista acima é realizada com Michael Conn, que
defende a ideia do uso de cobaias nos laboratórios como
essencial ao progresso da medicina.

QUESTÃO 1

A primeira pergunta do entrevistador indica:

QUESTÃO 5

O entrevistado destaca o fato de que o Dalai Lama não come
carne; a finalidade desse destaque é:

(A) um posicionamento contrário ao do entrevistado.
(B) uma posição simpática ao sacrifício de animais nos
laboratórios.
(C) um pensamento religioso apoiado na Bíblia.
(D) uma defesa das pesquisas com animais em função do
progresso.
(E) uma visão muito sentimentalista sobre o sacrifício de
animais.

(A) indicar que o Dalai Lama despreza os animais em geral.
(B) mostrar que os hábitos alimentares no mundo variam
bastante.
(C) comprovar que a opinião do Dalai Lama é imparcial.
(D) demonstrar que as pesquisas com animais são
universalmente aceitas.
(E) ironizar uma contradição na opinião do Dalai Lama.
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QUESTÃO 6

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito e
que não devemos explorá-los. Especificamente em resposta
à experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos. Se
surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o Dalai
Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o mínimo de
dor possível. Menciono o Dalai Lama como um exemplo de
que é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto...”.

QUESTÃO 9

De acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais são
instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta
de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas. Nesse sentido, avalie se as afirmativas a seguir
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Entre as formas verbais sublinhadas, aquela que não corresponde
a um infinitivo, mas sim ao futuro do subjuntivo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Para efeito da incidência das disposições que regem a
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos de educação superior, os Institutos Federais são
equiparados às universidades federais.
 É vedado aos Institutos Federais exercer o papel de
instituições acreditadoras e certificadoras de competências
profissionais.
 Os Institutos Federais têm autonomia para criar e extinguir
cursos, nos limites de sua área de atuação territorial,
bem como para registrar diplomas dos cursos por eles
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho
Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a
distância, a legislação específica

tratar.
explora(r).
surgir.
sacrificar.
desenvolver.

QUESTÃO 7

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito”;
a forma de reescrever essa frase do texto que apresenta
incorreção ou modificação do sentido original é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Afirma ele que devemos tratar com respeito os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados com respeito.
Ele afirma respeitosamente que devemos tratar os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados
respeitosamente.
(E) Devemos tratar os animais com respeito, é o que afirma
ele.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 8

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e V.
F, F e F.

“Há quem diga que o único motivo por que os cientistas se
preocupam com o bem-estar dos animais é porque o estresse
e o sofrimento alteram o resultado das pesquisas”.

Avalie se, de acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais
têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:

Sobre as duas formas gráficas sublinhadas, podemos dizer que:

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

As duas formas estão corretas.
As duas formas estão erradas.
Só a primeira forma está errada.
Só a segunda forma está errada.
As duas formas pertencem à mesma classe gramatical.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 11

Avalie se são deveres dos servidores públicos civis:

De acordo com a Lei 11.892/08, são objetivos dos Institutos
Federais, entre outros, os a seguir listados, EXCETO UM, que
está ERRADO. Assinale-o.

I.

Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e
regulamentares inerentes ao cargo ou função.
II. Cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais.
III. Atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, sejam elas protegidas ou não
pelo sigilo.
IV. Manter conduta compatível com a moralidade pública.

(A) Ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos.
(B) Ministrar cursos de formação inicial e continuada
de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica.
(C) Realizar
pesquisas
aplicadas,
estimulando
o
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade.
(D) Apoiar processos educativos que levem à emancipação
do cidadão na perspectiva do desenvolvimento
socioeconômico local e regional e desestimular os que
levem à geração de trabalho e renda.
(E) Desenvolver atividades de extensão de acordo com
os princípios e finalidades da educação profissional e
tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho
e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.
(A) Observância da publicidade como exceção e do sigilo como
preceito geral.
(B) Divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de demissão a bem do serviço público, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.
(A) recusar fé a documentos públicos.
(B) valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos
em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente,
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.
(C) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
(D) apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta
ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, sem causa
justificada no período de seis meses.
(E) aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou
vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.

QUESTÃO 15

Avalie se, de acordo com a Lei nº 12.527/11, cabe aos órgãos
e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I.

Gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação.
II. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade.
III. Proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 18

Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2013 BR.

QUESTÃO 16

Um funcionário de nível médio do IFRJ está trabalhando em
um microcomputador com sistema operacional Windows 8.1
BR e executou um atalho de teclado, que permite a alternância
de acesso a programas em execução concorrente, por meio de
uma janela de diálogo. Esse atalho de teclado corresponde a
pressionar, em sequência, as teclas

Para determinar o menor número entre todos os números
no intervalo de A3 a E3, deve ser inserida em F3 a seguinte
expressão:

e:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

=MENOR(A3:E3;1)
=MENOR(A3:E3)
=MENOR(A3:E3:1)
=MENOR(A3;E3)
=MENOR(A3;E3:1)

(B)

QUESTÃO 19

No uso dos recursos do browser Firefox Mozilla, um ícone deve
ser acionado para verificar o andamento dos downloads. Esse
ícone é:

(C)
(D)

(A)

(E)

(B)

QUESTÃO 17

No Word 2013 BR, para alterar a cor do texto, deve-se acionar
o seguinte ícone:

(C)

(A)

(D)

(B)

(E)

(C)

QUESTÃO 20

No trabalho com computadores, os funcionários do IFRJ têm
preocupação com a segurança de dados e, por isso, geram
cópias de segurança por meio do uso de pen-drives e discos
rígidos como mídias no armazenamento das informações.
Tendo por objetivo garantir a integridade dos dados, essa é
uma atividade de alta importância no contexto da informática
conhecida como:

(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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firewall.
backup.
swap.
sniffer.
spyware.
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QUESTÃO 24

O exercício da profissão de secretário é regulado pela Lei 7.377,
de 30 de setembro de:

QUESTÃO 21

Constituem direitos dos Secretários e Secretárias, EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) garantir e defender as atribuições estabelecidas na Lei de
Regulamentação.
(B) participar de entidades representativas da categoria.
(C) participar de atividade, públicas ou não, que visem a
defender os direitos da categoria.
(D) receber remuneração não equiparada com a dos
profissionais de seu nível de escolaridade.
(E) defender a integridade moral e social da profissão,
denunciando às entidades da categoria qualquer tipo de
alusão desmoralizadora.

1975.
1977.
1985.
1988.
1992.

QUESTÃO 25

Avalie se, de acordo com a lei 7.377, as atribuições do Técnico
em Secretariado incluem:
I. Organização e manutenção dos arquivos de secretaria.
II. Classificação, registro e distribuição da correspondência.
III. Redação e datilografia de correspondência ou documentos
de rotina, inclusive em idioma estrangeiro.
IV. Execução de serviços típicos de escritório, tais como
recepção, registro de compromissos, informações e
atendimento telefônico.

QUESTÃO 22

Avalie se os deveres fundamentais das Secretárias e Secretários
incluem:
I.

Considerar a profissão como um meio de passagem para a
realização profissional.
II. Direcionar seu comportamento profissional, quando
possível, a bem da verdade, da moral e da ética.
III. Respeitar sua profissão e exercer suas atividades sempre
procurando aperfeiçoamento.
IV. Ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de
decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II, III e IV.

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II, III e IV.

Em relação à apresentação pessoal do profissional de
secretariado, avalie se as recomendações a seguir estão
corretas:
I.

Seja fiel a seu estilo, caracterize-se de modo a deixar claro
quem você é; assim, se você é extrovertido e informal, isso
deve se refletir em sua apresentação pelo uso de roupas e
adornos coloridos e chamativos.
II. O uso de acessórios como anéis, brincos, colares, lenços
é sempre bem-vindo, quanto mais adornado estiver a
secretária ou o secretário, mais forte e positiva será a
impressão causada no visitante.
III. Manter unhas sempre bem aparadas e limpas, cabelos
bem cortados e penteados e maquiagem discreta (no caso
feminino), são cuidados que ajudam a causar uma boa
impressão no visitante.

QUESTÃO 23

Avalie se, de acordo com o Código de Ética Profissional
de Secretariado, as afirmativas a seguir são falsas (F) ou
verdadeiras (V):
 É dever dos Secretários e Secretárias combater o exercício
ilegal da profissão.
 As Secretárias e os Secretários, no exercício de sua
profissão, não devem guardar sigilo sobre assuntos e
documentos que lhe são confiados.
 É recomendado ao profissional que assine documentos
que possam resultar no comprometimento da dignidade
profissional da categoria.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F e V.
V, V e F.
V, F e F.
F, V e V.
V, V e V.
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apenas a afirmativa III está correta.
apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas I e III estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
as afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Você irá recepcionar um pequeno grupo de visitantes, previamente
agendado. Nessa condição, os seguintes procedimentos devem
ser rigorosamente seguidos por você, EXCETO UM, que está
ERRADO. Assinale-o.

Em certos casos, no atendimento telefônico, você terá de anotar
um recado. Nesse caso, você deve identificar corretamente
o destinatário do recado e a pessoa que está deixando o
recado, identificar a que empresa/organização ele pertence
e o conteúdo do recado. Pode ocorrer que, por exemplo, o
sobrenome do interlocutor ser Munch, e, portanto, difícil de
entender. Você então pede para ele soletrar. Usando o código
padrão internacional para soletração ele dirá (na pronúncia
correta):

(A) informe-se previamente sobre os nomes corretos e funções
dos visitantes, procure saber se algum deles precisa de
atendimento especial por ter algum tipo de restrição (por
exemplo, de locomoção, de audição ou de visão) e tente
ao máximo facilitar a chegada dos visitantes.
(B) oriente porteiro e recepcionista de portaria sobre os
visitantes, peça para ser avisado assim que chegarem e não
os deixe esperando por mais do que o tempo necessário
para ir a seu encontro.
(C) verifique previamente a arrumação, a higiene e a limpeza de
todos os ambientes nos quais os visitantes eventualmente
estarão.
(D) use sempre tratamento bem informal para deixar os
visitantes imediatamente à vontade; nesse sentido, tratalos por “você” é sempre preferível a “senhor” ou “senhora”.
(E) mantenha elegância na postura, nos modos, no tom de voz
e na linguagem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31

Você recebe um e-mail que pede certa informação sobre
determinado curso. A resposta objetiva que você deve dar
é: “O curso é oferecido apenas em nível de graduação e
tem quatro anos de duração recomendada, dividida em oito
períodos semestrais”.

No atendimento telefônico, ao contrário do presencial,
não temos como visualizar o interlocutor e, portanto, não
temos como conhecê-lo e saber seu estado de espírito a
partir de suas vestes, de sua postura, de sua fisionomia.
Ao telefone, a comunicação será necessariamente menos
pessoal. As três próximas questões referem-se a uma
situação em que você vai realizar o atendimento telefônico
de um profissional de outra organização.

A seguinte resposta é a mais adequada nesse caso:
(A)

Atenciosamente,

Ao atender a ligação, a seguinte forma de iniciar a comunicação
é indicada:

(B)

Sr,
informo q o curso é de graduação, tem 4 anos,
em 8 semestres.

“Secretaria acadêmica, Carla, bom dia, em que posso ser útil?”
“Alô, quer falar com quem, por favor?”
“Carla na escuta”
“De onde fala?”
“Aqui é a Carla, o que deseja?”

Att,
(C)

QUESTÃO 29

Você percebe que é um caso em que terá de transferir a ligação
para outro setor. Nessas condições, avalie se as seguintes
recomendações são falsas (F) ou verdadeiras (V):

O CURSO É OFERECIDO APENAS EM NÍVEL DE
GRADUAÇÃO E TEM 4 (QUATRO) ANOS DE
DURAÇÃO RECOMENDADA, DIVIDIDA EM 8
(OITO) PERÍODOS SEMESTRAIS.
ATENCIOSAMENTE,

(D)

 Antes de tomas as providências iniciais diga “um minutinho”.
 Anuncie à pessoa que atende sua ligação no outro setor
quem está ligando e, se possível, qual o assunto.
 Avise ao interlocutor com quem ele vai falar noutro setor.
 Feita a “ponte”, verifique se a ligação foi corretamente
transferida e discretamente saia da ligação.

SENHOR,
INFORMO QUE O CURSO É OFERECIDO APENAS
EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E TEM QUATRO
ANOS DE DURAÇÃO RECOMENDADA, DIVIDIDA
EM OITO PERÍODOS SEMESTRAIS.
ATT,

As recomendações são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prezado senhor,
em resposta a sua indagação informo que o
curso é oferecido apenas em nível de graduação
e tem quatro anos de duração recomendada,
dividida em oito períodos semestrais.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“M de Maria, U de umbigo, N de Nair, C de casa e H de hoje”.
“Mike, Uniforme, November, Charlie, Hotel”.
“Mê, U, Nê, Cê, Agá”.
“Moda, Urro, Nada, Casa, Agá”.
“Eme, U, Ene, Cê, Agá”.

(E)

F, F, V e V.
V, V, V e F.
V, F, F e F.
F, V, F e V.
V, V, V e V.

Prezado,
curso de grad, 4 anos, 8 sem.
Qq + info, às ordens
Att,
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

O técnico em secretariado José Carlos Prado vai criar um e-mail
institucional próprio. Se possível, entre os citados, o seguinte
nome registrado deve ser o preferido:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas ao aviso, ao ofício
ou ao memorando em comunicação oficial são falsas (F) ou
verdadeiras (V):
 Recomenda-se que o ofício, o aviso e o memorando sigam
o padrão ofício; eles se diferenciam mais pela finalidade
do que pela forma.
 A única diferença entre o aviso e o ofício é que o ofício
é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para
autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o aviso é
expedido para e pelas demais autoridades.
 O memorando é a modalidade de comunicação entre
unidades administrativas de um mesmo órgão, estejam elas
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente.

carlinhos@
jcp69@
jpradinho@
jcprado@
jcfogao@

QUESTÃO 33

Algumas regras básicas de etiqueta na troca de mensagens
via internet devem ser sempre seguidas, notadamente em
correspondência institucional. Avalie se as recomendações a
seguir estão corretas:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I. Enviar mensagens preferencialmente em HTML.
II. Usar muitos recursos diferentes de formatação (cores,
tamanho da fonte, efeitos especiais) para tornar o texto
mais atraente .
III. Usar a norma culta da língua portuguesa para se expressar.
IV. Só copiar texto qualquer outra fonte que possua conteúdo
protegido por registro e que não permita cópias citando a
fonte.

QUESTÃO 36

No início do aviso, do memorando ou do ofício devem constar,
antes do texto propriamente dito:

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 - Tipo, número do expediente e sigla do órgão que o expede.
2 - Destinatário.
3 - Local e data de assinatura.
4 - Assunto

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa III está correta.
apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

A ordem correta em que esses itens devem ser apresentados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

Avalie se a redação oficial deve ter as seguintes características:
I.
II.
III.
IV.
V.

pessoalidade
uso de linguagem popular
clareza
verbosidade
uniformidade

1, 3, 2, 4.
2, 3, 1, 4.
4, 3, 2, 1.
1, 2, 4, 3.
2, 4, 3, 1.

QUESTÃO 37

Em relação à gestão da agenda, avalie se as afirmativas a seguir
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Estão corretos apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
V, F e V.
F, V e V.
F, V e F.
F, F e F.

 Uma agenda organizada e inteligente é importante
instrumento de gerenciamento do tempo e do
cumprimento de compromissos e controle de prazos.
 A agenda ajuda a marcar, organizar e controlar
compromissos, reuniões e pagamentos.
 A agenda diária deve ser consultada sempre no primeiro
horário do dia e também nos momentos finais do dia, para
verificar se não há pendências para o dia seguinte e para se
fazer uma avaliação final do cumprimento das tarefas do dia.

I e III.
II, III e V.
III e V.
I, II, III e IV.
II, III e IV.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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F, V e V.
V, F e F.
V, V e F.
F, F e V.
V, V e V.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41

Em relação aos arquivos públicos, NÃO é correto afirmar que:

Recomenda-se que sejam anotados na agenda de trabalho os
seguintes itens, EXCETO:

(A) são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no
exercício de suas atividades, por órgãos públicos em decorrência
de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.
(B) os documentos públicos são identificados como correntes,
intermediários e permanentes.
(C) documentos correntes são os conjuntos de documentos
de valor histórico, probatório e informativo que devem ser
definitivamente preservados.
(D) a eliminação de documentos produzidos por instituições
públicas e de caráter público deve ser realizada mediante
autorização da instituição arquivística pública na sua
específica esfera de competência.
(E) os documentos de valor permanente são inalienáveis e
imprescritíveis.

(A) compromissos profissionais diários.
(B) reuniões internas e externas, com data, horário, local,
assunto e identificação dos participantes.
(C) telefones pessoais a serem dados.
(D) compromissos sociais relativos à instituição.
(E) datas de aniversário dos contatos profissionais e dos
familiares próximos dos superiores.

QUESTÃO 39

Software muito conhecido por ser de fácil uso e apresentar
muitos recursos. Envia e recebe e-mails, gerencia contatos,
oferece calendário completo (compromissos diários, semanais
e mensais), gerencia tarefas e oferece campo de anotações. Por
meio desse software é possível agendar reuniões, fazer followup, montar fichário, cadastrar dados, entre outras facilidades.
Estamos falando do:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42

Os documentos podem ser classificados, quanto a sua natureza,
em diferentes formatos, espécies, gêneros e tipos. Filmes, fichas
e atas são, respectivamente, exemplos de classificação por:

Word.
Excel.
Pagemaker.
Outlook.
InDesign.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

QUESTÃO 43

É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio
à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e
como elementos de prova e informação. Em relação ao assunto,
avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Se o assunto de um documento é tal que requer excepcional
grau de segurança , a ser apenas do conhecimento de pessoas
intimamente ligadas a seu estudo ou manuseio, o documento
é classificado como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Arquivos são os conjuntos de documentos produzidos e
recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o
suporte da informação ou a natureza dos documentos.
 Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento
para guarda permanente.
 Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas.

ostensivo.
confidencial.
sigiloso.
secreto.
ultrassecreto.

QUESTÃO 44

Você deve ajudar a marcar e preparar uma reunião que
envolverá a direção e as chefias do órgão em que você trabalha,
além de outros participantes do escalão intermediário da
organização. Nessa situação, as seguintes recomendações,
entre outras, estão corretas, quando possíveis, EXCETO:
(A) antes de marcar a reunião, checar cuidadosamente as agendas,
se possível, para marcar uma data e horário os mais adequados
possíveis, principalmente para a direção e as chefias.
(B) comunicar a todos os participantes, de preferência por
escrito, o dia, local e horário da reunião.
(C) dar preferência a um horário bem no final do dia para que
ela possa se estender pela noite.
(D) preparar a sala de reunião com antecedência, checar se
iluminação, controle de temperatura, limpeza, arrumação,
equipamentos eletrônicos (data-show, computadores,
tablets, etc., quando necessários) estão em perfeita ordem.
(E) providenciar material de apoio (lápis, canetas, blocos de
notas) para todos

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gênero, formato e espécie.
espécie, gênero e formato.
gênero, espécie e formato.
formato, gênero e espécie.
formato, espécie e gênero.

F, V e V.
V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, F e V.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 49

Antes da reunião, convém distribuir a todos os participantes
uma cópia impressa de um documento que menciona: data,
horário, local da reunião, nome e cargo de cada participante e
os assuntos a serem tratados. Tal documento é chamado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“A etapa de planejamento consiste em elaborar um projeto
descritivo com os elementos essenciais para guiar a organização
e a execução do evento. A elaboração deve ser precedida por
um período de reflexão e amadurecimento das ideias, de forma
a garantir que as soluções se revelem, na prática, um guia
seguro para nortear os trabalhos.”

assuntório.
convocação.
identificador.
pauta.
memorial.

(Manual de Organização de Eventos do Senado Federal, pág. 20)

A fase do planejamento em que os motivos para a realização
do evento são expostos, e em que a fundamentação da
importância do evento, estruturada com base em argumentos
claros e objetivos, para os segmentos de público aos quais se
destina é estabelecida é a de:

QUESTÃO 46

Após uma reunião formal, prevista em algum estatuto, por
exemplo, deve ser providenciada a ata da reunião. A ata é um
documento que relata, sucintamente, tudo o que se passou na
reunião e registra todas as decisões tomadas. Tipicamente, a
ata possui as seguintes cinco partes, nesta ordem: abertura,
legalidade, expediente, ordem do dia e encerramento. A parte
da ata que registra o nome dos participantes, as ausências
justificadas, os avisos e outros assuntos é a de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A mesa diretiva de uma solenidade será composta por cinco
autoridades de níveis hierárquicos diferentes. Imagine que o
posicionamento dos componentes da mesa será o indicado, na
figura a seguir, pelos números de 1 a 5:

justificativa.
fixação de objetivos.
determinação de público-alvo.
levantamento de recursos financeiros.
estratégia de comunicação.

QUESTÃO 50

abertura.
legalidade.
expediente.
ordem do dia.
encerramento.

1

QUESTÃO 47

4

5

PLATEIA
O posicionamento das autoridades, do maior nível hierárquico
para o menor, será:

convite.
convocação.
intimação.
intimidação.
proposta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 48

“Realizado em vários dias, com a inclusão de outros encontros
dentro dele. É um evento de grande porte que engloba,
inclusive, atividades sociais para os participantes. É promovido
por entidades associativas com a finalidade de estudar temas
cujas conclusões são adotadas no todo ou em parte depois de
encaminhadas às autoridades, como posição de classe.”
O texto faz referência a um:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

mesa

O diretor pretende organizar uma reunião com seus
subordinados de um determinado setor. Nesse caso, esses
subordinados são avisados sobre assunto, data, horário e local
da reunião por meio de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

seminário.
simpósio.
encontro.
congresso.
fórum.
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5, 4, 3, 2, 1.
3, 4, 5, 2, 1.
4, 5, 1, 2, 3.
3, 2, 4, 1, 5.
3, 4, 2, 5, 1.

