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Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 



 

Prova de Redação 
 

 
A sociedade brasileira tem presenciado diversos casos de corrupção envolvendo agentes 
públicos eleitos pelo voto popular. A divulgação desses casos leva alguns cidadãos a 
enxergarem o problema como uma epidemia, o que tem motivado a produção de textos como o a 
seguir.  

Disponível em: <http://www.portalodia.com/blogs/jotaa/charge-e-no-fim-das-contas-a-doenca-do-brasil-se-chama-
corrupcao-231360.html>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Considerando as eleições municipais que se aproximam e colocando-se na posição de cidadão, 

escreva uma carta aberta aos eleitores natalenses com o intuito de convencê-los da 
importância do exercício do voto consciente para combater a corrupção.  
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 

 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos;  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (nem mesmo com pseudônimo). 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos.  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova. 
 

Astrônomos desconfiam que topamos com civilização alienígena superavançada 
 

Por Fábio Marton 
 

Há algo estranho no céu da Via Láctea. Astrônomos em colaboração com o Instituto SETI da 
Universidade de Berkley (EUA) anunciaram que pretendem apontar radiotelescópios para uma 
estrela na qual, suspeitam, pode existir uma civilização superavançada. 

A estrela atende pelo indigesto nome de KIC 8462852 e vem sendo observada pelo 
telescópio espacial Kepler desde 2009, em busca de planetas. Um grupo de colaboradores pela 
internet – o Kepler traz tanta informação que os cientistas precisam de uma mãozinha de 
amadores – descobriu algo muito esquisito ali. 

Caçar planetas não é exatamente como as pessoas imaginam. Como a tecnologia ainda não 
permite observá-los diretamente, isso é feito por pequenas oscilações na luz das estrelas, que 
acontecem quando um planeta passa em frente a elas. Os colaboradores observaram duas 
pequenas oscilações em 2009, seguidas por uma grande em 2011, que durou quase uma 
semana, e uma série de várias que diminuíram a luz da estrela de forma significativa em 2013. 

Planetas não funcionam assim. Eles geralmente alteram a luz por um período de poucas 
horas. E essas oscilações se repetem, com as mesmas características – porque, afinal, eles 
estão em órbita, indo e voltando o tempo todo. O que pode ser então? 
 

Explicações mundanas 

Vamos deixar um grande negrito no "desconfiam" do título. A astrônoma Tabetha Boyajian, 
da Universidade de Yale, publicou um estudo anteontem, oferecendo várias explicações 
mundanas para o que aconteceu. A mais provável, segundo ela, é que um grupo de cometas 
passou pela estrela e foi desintegrado por sua gravidade, levando aos diversos pontos de 2013. 

Mas há a teoria divertida: nos anos 60, o matemático Freeman Dyson escreveu que uma 
civilização alienígena suficientemente avançada precisaria de tanta energia que desenvolveria a 
tecnologia para cercar uma estrela inteira com coletores solares. Essa megaconstrução 
hipotética passou a ser chamada de Esfera de Dyson. 

E essa é a pulga atrás da orelha dos astrônomos. "Aliens deviam ser sempre a última 
hipótese que você considera, mas isso pareceu algo que você esperaria que uma civilização 
alienígena construísse", afirmou Jason Wright, da Penn State University, que está capitaneando 
o projeto para observar mais de perto a estrela. Assim como Boyajian – ela não arriscou sua 
carreira mencionando essa possibilidade em seu estudo, mas está dentro nessa de procurar 
alienígenas. A proposta deles é apontar o Green Bank Telescope – o maior radiotelescópio do 
mundo – para a estrela. Se os resultados parecerem promissores, então seria a vez de usar o 
Very Large Array, um complexo com 27 radiotelescópios. Se o projeto for adiante, as 
observações devem começar em janeiro. 
 

A relatividade é uma estraga-prazeres 

Tá certo, a proposta parece, com o perdão do trocadilho, de outro mundo (e já prevejo o 
inevitável "por que não gastam esse dinheiro com câncer?" nos comentários). Mas vamos viajar 
um pouco com ela. KIC 8462852 fica a 1480 anos-luz de distância. O que quer dizer, pela Teoria 
da Relatividade, que a luz levou 1480 anos para chegar aqui. Assim, estamos vendo como eram 
as coisas lá há (o que mais?) 1480 anos. Se realmente são alienígenas, o que observamos é seu 
passado distante. Nada garante que não tenham se aniquilado numa incrível guerra galáctica ou 
invasão zumbi desde então. 

Do lado deles, se olhassem para nós, nos veriam na baixa Idade Média, logo após o fim do 
Império Romano. Não pegaria rádio nenhum. Se, mesmo assim, conseguissem nos detectar, não 
quer dizer que seria viável voar até aqui – porque a viagem levaria, novamente pela relatividade, 
mais de 1480 anos, tirando por wormholes e outras possibilidades altamente especulativas. 

Então não, não é hora de sair pesquisando por "Conspiração em Roswell" no Google. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/astronomos-desconfiam-que-topamos-com-civilizacao-alienigena-
superavancada>. Acessado em 7 de jan. de 2016. [Adaptado] 
 

GLOSSÁRIO  

Wormholes: atalhos [em tradução livre]. 
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é 

A) apresentar possíveis explicações para os fenômenos observados pelo telescópio Kepler . 

B) alertar os seres humanos para a precipitação de possíveis preocupações relativas à 
existência de vida extraterrestre.  

C) informar a descoberta de oscilações na luz estelar que podem significar a existência de 
vida alienígena inteligente. 

D) discorrer sobre as dificuldades existentes para  a descoberta de novos corpos celestes. 
 
 
02. Considerando o gênero discursivo e os tipos textuais, o texto configura-se 

A) sob a forma de artigo de divulgação científica com presença exclusiva do tipo textual 
explicativo. 

B) como um artigo de divulgação científica com presença dos tipos textuais narrativo e 
explicativo. 

C) sob a forma de notícia com presença dominante do tipo textual descritivo. 

D) como uma notícia com presença dos tipos textuais descritivo e narrativo. 
 
 
03. Considere as seguintes afirmativas acerca da paragrafação e da progressão temática do 

texto: 
 

I 
O 1º parágrafo introduz o tema sem sinalizar a ideia central a ser desenvolvida no 
texto. 

II A ideia central do terceiro parágrafo é apresentada já em seu primeiro período. 

III 
A presença de subtítulos entre os parágrafos prejudica a progressão temática do 
texto. 

IV O 4º parágrafo é determinante para a progressão das ideias discutidas no texto. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV.  
 
 
04. Ao longo do texto, aspas são utilizadas em quatro ocasiões. Quanto a esse uso,  

A) a terceira ocorrência marca a presença de uma ironia . 

B) a primeira ocorrência marca o uso de linguagem conotativa . 

C) a segunda ocorrência demarca as fronteiras de uma voz alheia. 

D) a quarta ocorrência justifica-se pelo uso de palavra estrangeira. 
 
 
05. De acordo com o texto, depreende-se que 

A) as descobertas possibilitadas pelo telescópio espacial Kepler são insuficientes para pôr 
fim à discussão sobre a existência de vida alienígena inteligente. 

B) teorias que sugerem a existência de vida extraterrestre inteligente foram criadas por 
pesquisadores não avalizados pela comunidade científica . 

C) um crescente número de cientistas dedica-se à tarefa de investigar fenômenos que 
buscam explicar a existência de vida alienígena superavançada. 

D) a utilização de equipamentos cada vez mais avançados possibilitará à humanidade 
interagir com civilizações extraterrestres num futuro próximo. 
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06. O título Astrônomos desconfiam que topamos com civilização alienígena 

superavançada 

A) é inapropriado para o gênero discursivo em questão . 

B) é inadequado por prescindir de relação semântica com a ideia central do texto. 

C) reforça determinadas informações que estão presentes no quinto parágrafo. 

D) funciona como uma síntese das ideias apresentadas ao longo do texto.  
 
 
07. No texto, são exemplos de linguagem conotativa:  

A) “desconfiam” (5º parágrafo) e “sair” (10º parágrafo) .  

B) “pulga atrás da orelha” (7º parágrafo) e “especulativas” (9º parágrafo). 

C) “apontar” (1º parágrafo) e “Caçar” (3º parágrafo). 

D) “mãozinha” (2º parágrafo) e “viajar”  (8º parágrafo).  
 
 
08. Sobre a linguagem empregada no texto, é correto afirmar: 

A) a opção pelo tom informal é justificável, uma vez que possibilita uma aproximação entre a 
temática científica e o público-alvo. 

B) a presença de expressões coloquiais constitui um desvio em relação à norma padrão da 
língua, pois desconfigura o registro inerente aos textos jornalíst icos. 

C) o uso de estrangeirismos é inapropriado, uma vez que compromete a compreeensão 
global do texto. 

D) o tom coloquial está adequado, uma vez que a temática abordada pertence ao campo da 
ciência. 

 

As questões 09 e 10 referem-se ao trecho a seguir. 

Mas há a teoria divertida: nos anos 60, o matemático Freeman Dyson escreveu que uma 

civilização alienígena suficientemente avançada precisaria de tanta energia que 

desenvolveria a tecnologia para cercar uma estrela inteira com coletores solares. Essa 

megaconstrução hipotética passou a ser chamada de Esfera de Dyson. 

 
09. A primeira palavra destacada no trecho funciona como 

A) conjunção subordinativa, opondo ideias presentes em períodos distintos . 

B) conjunção subordinativa, relacionando ideias de um mesmo período.   

C) conjunção coordenativa, relacionando ideias de um mesmo período. 

D) conjunção coordenativa, opondo ideias presentes em períodos distintos . 
 
 
10. Sobre o trecho em questão, considere as afirmativas a seguir. 
 

I O primeiro período é composto por duas orações absolutas. 

II O segundo termo destacado introduz oração com valor substantivo. 

III O terceiro termo destacado retoma a palavra energia. 

IV O quarto termo destacado retoma informação presente no período anterior. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II. 
 

 



6                   Concurso Público UFRN   Seleção 2016.1   Secretário Executivo  

 

Legislação              11 a 20 
 

 
11. Uma servidora estável lotada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte adotou uma 

criança com idade de dois anos. De acordo com as normas da Lei nº 8.112/90, o prazo de 

duração de uma licença à adotante quando a criança adotada tem essa idade é de  

A) trinta dias. 

B) noventa dias. 

C) cento e vinte dias. 

D) quarenta dias. 

 

12. A Lei nº 8.112/90 estabelece o prazo prescricional para a ação disciplinar considerando o tipo 

de penalidade prevista para a infração cometida. Para os casos de condutas puníveis com a 

destituição de cargo em comissão, a referida lei prevê o prazo prescricional de    

A) dois anos. 

B) três anos. 

C) cinco anos. 

D) cento e oitenta dias. 

 

13. À luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90), considere as afirmativas a seguir.   
 

I 
A ausência por oito dias consecutivos em razão de casamento do próprio servidor 

não é considerada como efetivo exercício. 

II 
O tempo de serviço relativo a tiro de guerra conta-se apenas para efeito de 

aposentadoria e disponibilidade.  

III 
O afastamento em virtude de júri e outros serviços obrigatórios por lei é considerado 

como de efetivo exercício. 

IV 
O período de férias do servidor conta-se apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade. 
 

Das afirmativas, estão corretas   

A) I e III.    C) I e II. 

B) II e III.    D) II e IV. 

 

14. O adicional por serviço extraordinário está no rol das vantagens previstas na Lei nº 8.112/90. 

Segundo estabelece essa lei, o referido adicional deve respeitar o limite máximo de  

A) duas horas por jornada. 

B) três horas por jornada. 

C) uma hora por jornada. 

D) quatro horas por jornada. 

 

15. De acordo com as normas expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), a gratificação natalina de servidor deve ser paga no mês de 

dezembro de cada ano, até o dia   

A) 25.    C) 30. 

B) 15.    D) 20. 
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16. Nos termos do que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir.   
 

I 
A licença concedida dentro do período de sessenta dias do término de outra da 

mesma espécie será considerada como prorrogação.  

II 

Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 

Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional. 

III 
O servidor da Administração Pública Federal não pode ser cedido à sociedade de 

economia mista. 

IV 
O servidor investido em mandato de Vereador será afastado do cargo, sendo -lhe 

facultado optar pela sua remuneração.  
 

Das afirmativas, estão corretas   

A) I e II.  B) I e III.  C) II e III.  D) II e IV. 

 

17. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi deslocado de ofício, 

no âmbito do mesmo quadro, sem ter havido mudança de sede. Com base nos preceitos da         

Lei nº 8.112/90, esse servidor foi  

A) removido.    C) reconduzido. 

B) reintegrado.    D) readaptado. 

 

18. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, “ reversão é o retorno à atividade de 

servidor aposentado”. Com base nessa lei, um dos requisitos para a reversão no interesse da 

Administração é que   

A) o servidor aposentado a tenha solicitado. 

B) a aposentadoria tenha sido por invalidez.  

C) o servidor esteja aposentado, também, em outro cargo público.  

D) a aposentadoria tenha ocorrido nos últimos três anos, anteriores ao pedido. 

 

19. A um servidor público federal em estágio probatório foi concedida a licença para o serviço 

militar. À luz do que estabelece a Lei nº 8.112/90, ao término do serviço militar, esse servidor 

deverá reassumir o exercício do cargo no prazo máximo de   

A) trinta dias, com remuneração. 

B) vinte dias, com remuneração. 

C) trinta dias, sem remuneração. 

D) vinte dias, sem remuneração. 

 

20. A Lei nº 8.112/90 estabelece prazos para a nomeação, posse e entrada em exercício de 

pretenso servidor. Nos termos dessa lei, se o servidor nomeado não tomar posse no prazo de 

trinta dias contados da publicação da nomeação, será  

A) prorrogado, por quinze dias, o prazo para a sua posse. 

B) publicado o ato de exoneração de ofício.  

C) instaurado um processo disciplinar.  

D) tornado sem efeito o ato de provimento.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 

21. De acordo com a Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985, modificada pela Lei 9.261, de 10 de 

janeiro de 1996, que regulamenta a profissão de Secretário Executivo, é correto afirmar:  

A) é considerado Secretário Executivo o portador de qualquer diploma de nível superior que, 

na data de vigência da Lei 7.377, houver comprovado, através de declarações de 

empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das 

atribuições mencionadas no Art. 5º da referida Lei. 

B) é atribuição do Secretário Executivo fazer versão e tradução em idioma estrangeiro, para 

atender às necessidades de comunicação da empresa, conforme estabelece o Art. 4º da 

Lei 7.377. 

C) é assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos 

termos do Art. 2º da Lei 7.377, comprovem pelo menos quatro anos ininterruptos ou oito 

anos intercalados de exercício de atividades próprias de secretaria, na data de vigência 

da referida Lei. 

D) para o exercício da profissão, exige-se prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho 

do Ministério do Trabalho, de documento comprobatório de conclusão dos cursos 

previstos nos incisos III e IV do Art. 2º da Lei 7.377, bem como apresentação da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

 

 

22. Um código de ética fixa normas, estabelece parâmetros de conduta e regula os 

comportamentos necessários à boa convivência em um ambiente organizacional. O Código de 

Ética do Profissional de Secretariado no Brasil, foi  publicado em 07 de julho de 1989 e propõe 

obediência a princípios, respeito aos direitos e cumprimento de deveres.  

Constitui dever fundamental, listado no Art. 5º do Código citado:  

A) defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às ent idades da categoria 

qualquer tipo de alusão desmoralizadora.  

B) procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços 

tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho de suas atividades.  

C) ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, garantindo, assim, o 

cumprimento de atribuições estabelecidas na Lei de Regulamentação.  

D) ter acesso a cursos de treinamento e outros Eventos/Cursos cuja finalidade seja o 

aprimoramento profissional.  

 

 

23. A correta forma de se relacionar com as entidades da categoria, com a empresa e entre os 

profissionais secretários também está listada no Código de Ética do Profissional de 

Secretariado. O Capítulo V desse Código, que trata das Relações entre Profissionais 

Secretários, determina quais são as competências desses profissionais. Constitui uma dessas 

competências: 

A) estabelecer e manter um clima profissional cortês no ambiente de trabalho, não 

alimentando discórdia e desentendimento profissionais.  

B) agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de atuação.  

C) atuar como figura-chave no fluxo de informações desenvolvendo e mantendo, de forma 

dinâmica e contínua, os sistemas de comunicação.  

D) participar dos movimentos sociais e/ou dos estudos que se relacionem c om seu campo de 

atividade profissional. 
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24. É importante, para o Secretário, o gerenciamento diário de suas rotinas. Visando 

desempenhar suas atividades com competência e eficiência, o secretário deve conhecer, 

entre outras coisas, as etapas básicas de gerenciamento identificadas como: 

A) planejamento, organização, direção e controle.  

B) organização, planejamento, controle e resultado.  

C) planejamento, direção, controle e assertividade.  

D) organização, direção, controle e resultado.  

 

 

25. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, ao enviar uma 

correspondência oficial da Reitora da UFRN dirigida ao Reitor da UFPB, o Secretário deverá 

utilizar o pronome de tratamento, o vocativo e o fecho correspondentes, respectivamente, a:  

A) Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor Reitor e Atenciosamente.  

B) Vossa Magnificência, Magnífico Reitor e Atenciosamente.  

C) Vossa Magnificência, Magnífico Reitor e Respeitosamente.  

D) Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor Reitor e Respeitosamente.  

 

 

26. A modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que 

podem estar hierarquicamente em um mesmo nível ou em níveis diferentes, é denominada  

A) aviso. 

B) memorando. 

C) ofício. 

D) carta. 

 

 

27. As novas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entraram em vigor no dia 

01/01/2016. Com a padronização da língua, pretende-se facilitar o intercâmbio cultural e 

científico e ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa entre os 

países que já assinaram o tratado.  Conforme o Novo Acordo Ortográfico,  

A) o alfabeto oficial foi ampliado para 27 letras, com o acréscimo do k, w e y.  

B) os ditongos abertos “ei” e “oi” que ocorrem em palavras paroxítonas continuam recebendo 

acento agudo. 

C) nas palavras homônimas, não existirá mais o acento diferencial, exceto nos verbos poder 

e pôr. 

D) nas palavras como feiúra, baiúca,  saúde e gaúcho, o acento foi mantido.  

 

 

28. O evento no qual a apresentação das exposições é feita com a presença de um coordenador, 

com participação da plateia, que é caracterizado pela ampla discussão e debate, e que tem 

por objetivo chegar, ao final do próprio evento, a uma conclusão sobre o tema proposto, é 

chamado de 

A) conferência. 

B) simpósio. 

C) fórum. 

D) convenção. 



10                   Concurso Público UFRN   Seleção 2016.1   Secretário Executivo  

29. Em todas as manifestações de cunho patriótico com caráter oficial ou particular, a Bandeira 
Nacional pode ser usada, desde que observadas determinadas regras. Uma dessas regras 
estabelece: 

A) nos dias de luto, a Bandeira será hasteada até o topo, onde ficará até o seu arreamento 
que será  feito do mesmo modo que nos demais dias.  

B) nos eventos, a Bandeira deverá ser posicionada à esquerda de tribunas, púlpitos ou 
mesas para ser vista por inteiro.  

C) é permitido usar a Bandeira como roupagem ou como cobertura de monumentos a 
inaugurar. 

D) é proibido apresentar a Bandeira em mau estado de conservação.  
 

30. No Cerimonial Universitário, a indumentária é um tópico importante a ser observado. Nesse 
contexto, o tipo de túnica pendente dos ombros até a altura do cotovelo , usada com 
exclusividade pelos reitores, doutores e chanceleres, é chamada de  

A) beca.  B) borla.  C) alamar.  D) samarra. 
 

31. Considerada como conjunto de padrões e regras que devem ser observadas para um bom 
relacionamento dos indivíduos na sociedade, a Etiqueta é de extrem a importância para o 
Secretário. De acordo com as Normas de Etiqueta Empresarial exigidas para o profissional 
Secretário, é correto afirmar: 

A) em uma apresentação, aperta-se a mão da outra pessoa com firmeza e segurança, pois 
apertos leves denotam indiferença. 

B) a etiqueta empresarial está restrita ao modo de se portar à mesa, à postura ao sentar -se e 
à forma de falar ao telefone. 

C) deve-se sempre fazer críticas aos colegas em público, para que todos aprendam com os 
erros dos outros. 

D) ao atender uma ligação, utiliza-se uma voz alegre, clara e calorosa, o que já é o suficiente 
para ter êxito em um contato profissional.  

 

A figura a seguir mostra uma tabela do Microsoft Office Excel 2013 e servirá de base 

para responder as questões 32 e 33. 
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32. Utilizando a tabela apresentada nessa figura, da forma com que se apresenta, para colocar 

em ordem a relação dos servidores de acordo com o número de matrícula, o Secretário deve 

proceder do seguinte modo: 

A) clicar em: fórmulas - classificar - classificar por matrícula. 

B) selecionar toda a planilha; clicar em: dados - classificar - classificar por matrícula. 

C) clicar em: dados - classificar - classificar por matrícula - ok. 

D) selecionar a coluna matrícula; clicar em: dados - classificar - continuar com a seleção 

atual - classificar - ok. 

 

33. A partir da análise da figura e de informações sobre o Excel, para obter o título na forma em 

que se apresenta na célula A1, foi selecionada a faixa [A1: C1] e clicou -se, respectivamente, 

nos ícones: 

A) 
   

B)    

C) 
   

D) 
   

 

 

34. A forma como o indivíduo se porta virtualmente, também diz muito sobre sua personalidade e 

sentimentos. De acordo com A. M. A. Gomes: E. G. Neiva (2002, p. 59), a chamada Netiqueta 

surgiu da necessidade de se estabelecerem regras de comportamento social mais adequadas 

e elegantes para a comunicação na rede. Considerando-se as regras de comportamento para 

esse tipo de comunicação, é correto afirmar:  

A) logo após o envio da mensagem, é necessário ligar para o destinatário a fim de saber se 

este a recebeu e se tem a resposta.  

B) ao utilizar o campo “Assunto”, deve-se informar, de maneira concisa e clara, o tema 

tratado para melhor identificação e rapidez.  

C) deve-se evitar inserir saudação no início e ao final do texto, sendo suficiente apenas 

despedir-se com um abraço. 

D) é necessário escrever os textos de forma clara e objetiva, preferencialmente com todas as 

letras maiúsculas. 

 

 

35. Para atuar como agente facilitador, uma das competências mais importantes para o 

Secretário Executivo é a comunicação. Comunicar é fornecer ou trocar informações, ideias e 

sentimentos por meio da linguagem verbal e da não verbal. Além da presença de emissor, 

receptor e mensagem, o processo de comunicação implica outros elementos necessários 

como: 

A) função, linguagem e código. 

B) recurso, fala e regras. 

C) código, canal e contexto. 

D) objeto, canal e recurso. 
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36. Foi solicitada ao Secretário de um determinado setor a representação gráfica da estrut ura da 

empresa onde trabalha, mostrando como os departamentos estão ligados entre si e as 

respectivas relações de autoridade. Para atender a essa solicitação, o secretário deverá 

elaborar um  

A) metagrama.     C) fluxograma. 

B) organograma.     D) epigrama. 

 

 

37. No ambiente de trabalho, a produção de textos profissionais, tais como relatórios e 

correspondências oficiais, seja em meio físico ou eletrônico, faz parte da rotina do Secretário 

Executivo.  Nesse sentido, esses documentos devem ser redigidos com  

A) coerência, difusão e precisão. 

B) concisão, desmesura e cortesia.  

C) coesão, objetividade e impessoalidade.  

D) correção, originalidade e prolixidade.  

 

 

38. Tornar o conhecimento mais útil e valioso é a meta que todos os segmentos empresariais 

querem atingir. Visando aumentar a competitividade e ganhar espaço no mercado, muitas 

empresas buscam formas mais seguras e modernas de organizar e arquivar seus dados. 

Nesse sentido, o conjunto de tecnologias que permite a uma empresa gerir seus arquivos em 

formato digital é denominado:  

A) Gestão Eletrônica de Diagnósticos. 

B) Guia de Elementos Digitais.  

C) Gerenciamento Eletrônico de Documentos.  

D) Guarda de Estatística de Dados. 

 

 

39. O instrumento em que se determina o prazo de permanência de um documento em um 

arquivo e sua posterior destinação é denominado  

A) Tabela de Temporalidade. 

B) Escala de Documentos Correntes. 

C) Ata ou Termo de Guarda Definitiva de Documentos. 

D) Guia de Revisão de Documentos. 

 

 

40. O método alfabético é o mais simples e antigo método de arquivamento. Quando envolve 

nomes próprios, pode ser chamado de método nominal. Segundo as regras de alfabetação,  

A) os títulos honoríficos, científicos e de profissionais liberais, não são considerados na 

alfabetação e devem ser colocados, entre parênteses, após o nome completo da pessoa. 

B) os sobrenomes que exprimem grau de parentesco são considerados na ordenação 

alfabética. 

C) sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo são separados quando 

transpostos para antes do nome. 

D) os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo ou São não devem ser 

acompanhados dos nomes que os sucedem. 
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41. O método de gerenciar e armazenar informações através da captação de imagens dos 

documentos por um processo fotográfico, autorizado por lei, denomina -se 

A) fotogrametria.     

B) microfilmagem. 

C) micrografia. 

D) criptografia. 

 

42. A maneira como as empresas realizam seus negócios, os critérios que utilizam pa ra a tomada 

de decisões, os valores que definem suas prioridades e os relacionamentos com todos os 

públicos com os quais interagem definem sua maior ou menor Responsabilidade Social 

Empresarial. Nesse contexto, duas ações que uma empresa/instituição precis a executar para 

ser responsável socialmente são: 

A) criar espaços para os colaboradores de cargos inferiores descansarem; envolver parceiros 

e fornecedores. 

B) promover sua comunidade; retribuir o auxílio dos agentes públicos enviando presentes.  

C) fazer sempre mais pelo meio ambiente; dar descontos quando não for emitir notas fiscais.  

D) adotar valores e trabalhar com transparência; valorizar empregados e colaboradores.  

 

43. O estrangeirismo é um processo em que palavras de outros idiomas são utilizadas na língua 

portuguesa sem que se faça a sua tradução. Algumas palavras estrangeiras são tão usadas 

no ambiente de trabalho que já foram incorporadas ao Português. Nesse contexto , a 

expressão estrangeira usada para definir o trabalho em equipe em prol de um objetivo 

específico é 

A)  freelance.    

B) know-how. 

C) team work. 

D) just-in-time. 

 

44. O planejamento consiste na tomada antecipada de decisões, isto é, em adotar providências 

em relação ao futuro. Ele está presente em todas as etapas da vida, seja nas brincadeiras 

enquanto criança, na melhor forma de desenvolver as atividades diárias ou na previsão das 

consequências que os seus atos praticados trarão. Para o secretário, é importante conhecer 

as dimensões e as modalidades do planejamento. Em uma organização, o planejamento 

ocorre basicamente em três níveis: estratégico, tático e operacional. Em relação a esses 

níveis é correto afirmar: 

A) O planejamento operacional compreende a elaboração de planos e programas específicos 

e trata da execução das estratégias traçadas no planejamento estratégico.  

B) O planejamento operacional é o que faz a intermediação entre o nível estratégico e o 

tático. Geralmente é projetado a médio prazo e integra a estrutura da organização para 

fazer frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em 

departamentais. 

C) O planejamento estratégico está voltado exclusivamente para as relações entr e a empresa 

e os recursos humanos. 

D) O planejamento estratégico é um processo permanente e contínuo, que visa racionalizar a 

tomada de decisão e a alocação dos recursos de forma eficiente, possibilitando 

estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, sendo, normalmente, projetado a longo 

prazo. 
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45. Na comunicação, o processo de alimentação que ocorre através do fornecimento de 

informações críticas para o ajuste de desempenho e performance de uma pessoa é  

denominado 

A) downsizing.   C) feedback. 

B) coaching.  D) network. 
 

 

46. Para Chiavenato, o conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho 

percebido, direta ou indiretamente, pelos indivíduos que vivem e trabalham nesse ambiente e 

que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas é chamado de 

A) comportamento ético.   

B) clima organizacional. 

C) organização funcional. 

D) reengenharia do trabalho. 
 

 

47. A liderança é entendida como a capacidade que tem um indivíduo de influenciar outros com 

base em suas habilidades ou personalidade. Com relação aos tipos de liderança e relações 

humanas no trabalho, é correto afirmar:  

A) O líder democrático decide, fixa as diretrizes e delega as tarefas sem qualquer 

interferência do grupo. 

B) Na liderança situacional, o líder tem a habil idade de administrar mudanças, crises, 

conflitos e pessoas por métodos diferentes, adequando-se à ocasião. 

C) O líder liberal deixa os subordinados à vontade para a tomada de decisão e a 

programação dos trabalhos, mas faz questão de escolher quem realizará  cada tarefa. 

D) Na liderança autocrática, as decisões são tomadas de forma demorada e as tarefas são 

realizadas após o líder consultar seus subordinados.  
 

 

48. Por meio de um gráfico, é possível transformar os dados de uma planilha para mostrar 

comparações, padrões e tendências, transmitindo rapidamente a mensagem.  

Entre os tipos de gráficos, aquele que é utilizado para ilustrar comparações entre itens em 

que as categorias são geralmente organizadas ao longo do eixo horizontal (x) e os valores ao 

longo do eixo vertical (y) é chamado de 

A) gráfico de pizza.  C) gráfico polares. 

B) gráfico de linhas.   D) gráfico de colunas. 
 

 

49. A comunicação empresarial tem assumido, nos últimos tempos, maior complexidade, 

compelindo a empresa a gerar e repassar informações de nível corporativo para os diversos 

públicos com que se relaciona, como a imprensa, a comunidade, os clientes, demais 

parceiros da cadeia produtiva e da própria organização empresarial, principalmente 

funcionários. Nesse contexto, o conjunto de ações e ferramentas estratégicas que têm o 

objetivo de mobilizar, conscientizar, informar e motivar os colaboradores de uma organizaç ão, 

proporcionando uma melhoria do clima organizacional e contribuindo para o desenvolvimento 

coorporativo e o aumento dos resultados, é chamado de  

A) Merchandising. 

B) Core Business. 

C) Empowerment. 

D) Endomarketing. 
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50. O mercado de trabalho e suas múltiplas exigências mostram que o perfil do profissional de 

sucesso é resultado de um desenvolvimento completo, isto é, de uma boa capacidade de 

raciocínio, mas também de bons relacionamentos sociais e afetivos. Visando contrapor o 

paradigma da inteligência única, o psicólogo Howard Gardner desenvolveu a teoria das 

inteligências múltiplas, propondo que todos os indivíduos, em princípio, têm a habilidade de 

questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. Sobre os vários tipos de 

inteligência, é correto afirmar: 

A) a inteligência emocional é a capacidade de perceber, avaliar e expressar de maneira 

adequada uma emoção, de gerar pensamentos e sentimentos que facilitem a 

compreensão adequada de si mesmo e dos outros.  

B) a inteligência interpessoal  é a habilidade de entender a si mesmo e de entender o que 

sente e o que quer. 

C) a inteligência linguística é a alta competência de memória e um grande talento para lidar 

com matemática e lógica em geral, demonstrando organização e disciplina, e é uma 

inteligência fortemente relacionada ao lado direito do cérebro.  

D) a inteligência naturalista  é a capacidade de uma pessoa de resolver problemas ou criar 

produtos através do uso de todo o corpo ou de parte dele.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


