
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 12/01/2020 
 

HORÁRIO: das 08 às 13 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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De acordo com o texto, analise e responda às questões de 01 a 04. 
 
 

Ética e Política Hoje 
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Embora nem sempre haja convergência entre as práticas políticas e os princípios morais, é fato hoje 
que a sociedade em geral está cansada de tantas notícias envolvendo escândalos de corrupção e posturas 
não condizentes com nossos representantes políticos (tanto na esfera do poder executivo quanto do 
legislativo) e clama por uma sociedade mais justa, no mesmo sentido em que desde a antiguidade Platão e 
Aristóteles já destacavam o importante papel que a justiça deve desempenhar para a vida em sociedade. Em 
um de seus pronunciamentos como candidato à presidência da República, Rui Barbosa afirmou: Toda a 
política se há de inspirar na moral. Toda a política há de emanar da Moral. Toda a política deve ter a Moral por 
norte, bússola e rota. Além disso, a intensa crise política no país impõe que se façam algumas reflexões sobre 
o problema da ética na política. 

Para alguns há uma incompatibilidade inelutável entre ética e política e ambas devem ser consideradas 
em domínios opostos. Para outros há uma forte expectativa, particularmente nos regimes democráticos, de 
que os governantes se conduzam de acordo com critérios de probidade e justiça na administração dos 
negócios públicos. De qualquer forma é preciso considerar que o âmbito da esfera política não pode ser 
reduzido ao universo da ética e da moral, os valores políticos transcendem os valores éticos e o universo da 
política não pode ser confundido com o da ética. 

Tanto a ética quanto a política são temas de uma longa tradição do pensamento filosófico e continuam a 
permear nossa realidade contemporânea por uma razão muito simples: não há como pensar a vida em 
sociedade sem valores morais e sem organização política. A questão é: As duas questões estão relacionadas 
ou devem ser tratadas de forma independente? Como vimos, ao longo da história, nem sempre os filósofos 
tiveram a mesma opinião sobre o assunto e ainda hoje esse tema é motivo de conflitos de ideias. Afinal, ética 
e política podem convergir entre si? Podem ser ambos referidos a um mesmo termo de comparação, ou 
pertencem a universos incomensuráveis porque muito distantes? Pode-se responder de um e outro modo e 
articular a resposta de muitos modos diferentes. A ética na política, diz respeito à conduta de cidadãos 
investidos em funções públicas, que como agente público são responsáveis por manter uma conduta ética 
compatível com o exercício do cargo público para os quais foram eleitos. 

Por fim vale ressaltar que a sociedade contemporânea parece, de fato, cansada de ouvir falar de tantos 
escândalos na política e a apatia e até mesmo repulsa de muitos cidadãos pela política são a consequência 
direta da forma como a política é conduzida pelos nossos governantes. Mas nem todos os cidadãos ficam 
passivos diante dos problemas que envolvem a classe política. As mais recentes manifestações da população 
brasileira como as do ano corrente ou as de 2014 ou 2013 atestam isso. A sociedade está cada vez mais 
disposta a se mobilizar pela “moralidade pública”. Escândalos de corrupção envolvendo as mais importantes 
empreiteiras do país na famosa operação Lava-Jato, os esquemas de corrupção conhecido como Mensalão, e 
até mesmo décadas atrás, no conhecido “movimento pela ética na política” de 1992 que culminou com o 
impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo demonstram o quanto a população está disposta a 
tomar as ruas se for preciso para acabar com a corrupção que assola o nosso país. Sabemos que muito há 
ainda por ser feito e que a corrupção, talvez, dificilmente tenha fim, já que são muitas as formas de 
manipulação, utilização e desvios de verba pública para beneficiar interesses particulares e partidários. 
Contudo, há nos corações e mentes de homens e mulheres sempre uma fagulha de esperança de que é 
possível viver numa sociedade mais justa e menos desigual. E é este sentimento que nos anima e nos move 
rumo a um futuro melhor. 

 
(Alexsandro M. Medeiros, Mestre em Filosofia e Professor, in Sabedoria Política, 2019, adaptado) 

  
 
01. Pelas ideias expostas no texto, o autor só NÃO pode ser classificado como: 
 

(A) utópico diante de um quadro político vergonhoso e irrecuperável. 
(B) realista com os fatos políticos e suas consequências desastrosas. 
(C) consciente da apatia e da repulsa popular por política por causa de tantos escândalos. 
(D) certo da mudança de pensamento e comportamento da população contemporânea. 
(E) esperançoso de dias melhores para todos os cidadãos. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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02. A ideia central do texto defendida pelo autor é que: 
 

(A) a sociedade está cansada de tantos escândalos na política nacional. 
(B) a população está disposta a mobilizar-se para acabar com a corrupção no país. 
(C) ética e política, apesar das controversas, são imprescindíveis para a vida em sociedade.   
(D) ética, moral e política são incompatíveis e estão em esferas opostas e inelutáveis.  
(E) há esperança para se viver numa sociedade mais justa e menos desigual.  

 
03. Está CORRETA a correlação verbo – referente destacados apenas em: 
 

(A) [...] que como agente público são responsáveis por [...] (linha 24) 
(B) [...] para os quais foram eleitos. (linha 25) 
(C) Mas nem todos os cidadãos ficam passivos diante dos problemas que envolvem a classe política. (linhas 28 

e 29) 
(D) a sociedade [...] clama por uma sociedade mais justa [...] (linhas 02 e 04)  
(E) E é este sentimento que nos anima e nos move rumo a um futuro melhor. (linhas 39 e 40) 

 
04. Entre as alterações propostas nas construções retiradas do texto, apenas uma NÃO encontra assentamento nas 

normas da Gramática padrão da Língua Portuguesa:  
 

(A) Separar a palavra “agente”, linha 24. 
(B) Trocar os dois pontos pelo conectivo “que”, linha 17. 
(C) Acrescentar o verbo ser após “porque”, linha 22. 
(D) Eliminar a palavra “diferentes”, linha 23. 
(E) Eliminar a vírgula depois de “política”, linha 21. 

 
05. Todas as palavras da sequência estão grafadas CORRETAMENTE em: 
 

(A) Cizânia – ojeriza – apaziguar – deslizamento – envernizado. 
(B) Usura – reveses – despreso – maisena – grisalho. 
(C) Pretensão – suspenção – expansivo – conversível – defensivo.  
(D) Submissão – discussão – remissão – intercessão – restrissão. 
(E) Intervenção – exceção – presunsão – remição – contenção.  

 
06. Só se encontram palavras que sofreram alterações ortográficas com a Nova Reforma em: 
 

(A) semiárido – pé de moleque – para-brisa – pôr do sol – autoatendimento.   
(B) bem-te-vi – bola-de-neve – anti-imigração – entre-eixos – dona de casa. 
(C) ideia – girassóis – assembleia – anéis – androide.  
(D) Müller – aguentar – têm – veem – pôde.  
(E) voo – arqui-inimigo – farmacêutico – porquê – contém. 

 
07. Ocorreu o emprego INADEQUADO da palavra em: 
 

(A) Quando você vinher à minha casa, farei um jantar.  
(B) Está chuvendo muito nestes dias! 
(C) Sempre tive menas oportunidades que você. 
(D) Apartir de hoje, tudo será diferente. 
(E) Por mais mau que me façam, mais sigo firme.  

 
08. Observe este período: 
 

Os problemas e as desigualdades da Educação são o grande desafio para todo governo sério. 
 
A reescrita desse período, além de estar gramaticalmente correta, preserva os sentidos originais do texto em: 
 
(A) O grande desafio para todo governo sério deve ser os problemas e as desigualdades da Educação. 
(B) Os problemas e as desigualdades da Educação são o grande desafio de governos sérios. 
(C) A Educação com seus problemas e desigualdades tem que ser o grande desafio para os governos sérios. 
(D) Os problemas e as desigualdades da Educação são grande desafio sério de todo governo. 
(E) Os problemas e as desigualdades da Educação são grande desafio de todo o governo sério. 
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09. Há INADEQUAÇÃO no uso do(s) pronome(s) em: 
 

(A) A ajuda de que tanto precisas nesta hora está onde menos esperas.  
(B) Quero-lhe informar que, aonde quer que vá, estarei com você. 
(C) A mulher por que ansiavas agora foi para sempre daqui. 
(D) O juiz perante o qual você jurou inocência chamou-o para conversar.  
(E) Aquele autor cujo o último livro já está esgotado fará palestra aonde der. 

 
10. Analise esta sentença muito comum na oralidade: 
 

    Tibúrcio Mauro mente chega chora! 
 
    Nela, observa-se 
 
(A) a falta clara de coerência textual. 
(B) a elipse de apenas um elemento coesivo. 
(C) os dois verbos formarem locução verbal. 
(D) a existência de apenas uma oração. 
(E) a subordinação traduzir resultado. 

 
 
 

 
 

Observe as manchetes abaixo: 

 
BBC Brasil em Londres, 2017: Vício em celular chega a consultórios e já preocupa médicos no Brasil 
 
Record TV, 2019: Nomofobia: vício em celular pode ser doença A dependência da tecnologia já é tratada como 
doença psiquiátrica 

 

 Desenvolva uma dissertação opinativa, posicionando-se sobre o uso excessivo do aparelho celular e 
suas consequências em diversas atividades do cotidiano e nos relacionamentos familiares, profissionais 
e sociais. O texto da redação final que será considerado para correção deverá ser feito exclusivamente 
na Folha de Redação. 

 
  

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
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11. Em uma mesa há nove cartões numerados de 1 a 9. Pedro retira dois cartões cuja soma dos números dos 

cartões é 17, após isso Lúcia retira outros dois cartões que ficaram sobre a mesa, o produto dos números dos 
cartões de Lúcia é 7. A média aritmética dos números dos cinco cartões que ficaram sobre a mesa é: 

 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 5,5 
(E) 6 

 
 
12. Robson comprou 40% de um torta de frango por 12 reais e 60% de um bolo por 24 reais em uma padaria. Após 

Robson deixar a padaria, Ana comprou o resto da torta de frango e o resto do bolo que Robson deixou, o valor 
que Ana pagou em reais é: 

 
(A) 28 
(B) 29 
(C) 30 
(D) 32 
(E) 34 

 
13. A professora Ana escreveu os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 em um quadro e convidou o aluno Bernardo para 

um jogo, o jogo consiste em escolher dois números, apagá-los e escrever no quadro a soma dos números 
acrescido de dois. Após algumas escolhas restará apenas um número escrito no quadro, este número é: 

 
(A) 55 
(B) 58 
(C) 61 
(D) 63 
(E) 65 

 
14. Na soma abaixo, cada letra representa um algarismo. O valor de 2b-a é: 
 

+ 

2a1b 
3c5b 
141c 

7294 
                                                                

(A) 14 
(B) 15 
(C) 16 
(D) 17 
(E) 18 

 
15. Na tabela 3x3 abaixo, temos nove números inteiros distribuídos de modo que o número no quadrado central de 

cada linha, coluna ou diagonal é a média aritmética dos outros dois números que estão nos quadrados extremais 
da mesma linha, coluna ou diagonal respectivamente. Sabendo disso, o valor de a+b é: 

 

1 x 3 

y z a 

w 6 b 

(A) 12 
(B) 13 
(C) 14 
(D) 15 
(E) 16 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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16. Um empresário piauiense produz x unidades de garrafas de cajuína a cada 3 dias e y potes de doce de caju a 

cada 4 dias. Se um lote de cajuína para venda contém 5 unidades de cajuína e um lote de doce de caju possui 6 
unidades de potes de caju, após 120 dias o produto entre a quantidade de lotes de cajuína e a quantidade de 
lotes de doce de caju disponíveis para venda é: 

 
(A) 15xy 
(B) 20xy 
(C) 30xy 
(D) 40xy 
(E) 60xy 

 
17. Os amigos Márcio, Bruno, Felipe e José sempre que se encontram em uma sorveteria escolhem um dos 

seguintes sabores de sorvete: goiaba, chocolate, tangerina ou morango. Certo dia, cada um deles escolheu 
apenas um dos sabores de sorvete e obedeceram as seguintes regras: 

 
I. Cada um escolheu um sorvete com sabor distinto do sorvete dos outros três. 

II. Se Márcio escolher um sorvete de goiaba então Bruno escolherá um sorvete de chocolate. 
III. Se Bruno escolher um sorvete de chocolate então Márcio escolherá um sorvete de goiaba. 
IV. Se Felipe escolher um sorvete de morango então José escolherá um sorvete de chocolate. 
V. Felipe escolheu um sorvete de morango ou de goiaba. 

VI. José escolheu um sorvete de chocolate ou de tangerina. 
 

Sabendo que Márcio escolheu um suco de goiaba ou de morango, os sabores de suco que Bruno, Felipe e José 
escolheram respectivamente foram: 

 
(A) chocolate, goiaba, tangerina. 
(B) tangerina, goiaba, chocolate. 
(C) goiaba, chocolate, morango. 
(D) morango, goiaba, chocolate. 
(E) tangerina, goiaba, morango. 

 
 
18. Um estudante piauiense criou uma calculadora com uma propriedade diferente das calculadoras habituais. Se no 

visor estiver o número n, ao apertar a tecla #, a calculadora exibe na tela o número 
  

    
. Se no visor estiver o 

número 2, ao apertar a tecla # três vezes consecutivas, o número que aparecerá na tela será: 
 

(A) 
 

   
   (B)  

 

   
               (C)  

 

   
              (D)  

 

   
            (E)  

 

   
 

 
19. Em uma cesta existem x maçãs verdes e y maçãs vermelhas com x e y sendo números inteiros positivos. Após 

adicionar 15 maças verdes à cesta, o percentual da quantidade de maças verdes passou a ser 60% da 
quantidade total de maçãs.  A opção que contém a relação correta entre x e y é: 

 
(A) x + 15 = 3y 
(B) 2x+15 = 3y 
(C) 2x + 30 = 3y 
(D) 2x + 30 = 4y 
(E) 2x + 40 = 3y 

 
20. A professora Marta aplicou uma avaliação de matemática para os seus estudantes de uma turma de preparação 

para concursos públicos, a média aritmética das notas dos estudantes foi 8,0. Após uma revisão nas avaliações, 
10 estudantes aumentaram a sua nota em um ponto e a nova média das notas da turma passou a ser 8,2. A 
quantidade de estudantes na turma da professora Marta é: 

 
(A) 30 
(B) 35 
(C) 40 
(D) 45 
(E) 50 
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21. Para (OLIVEIRA, 2014), os eventos são classificados de acordo com o porte, a abrangência, o perfil dos 

participantes ou período de realização, dentre outras categorias de análise.  
 

Artístico: evento que trata de arte, como literatura, teatro, dança, música, dentre outros.  
Científico: relacionado a assuntos científicos em qualquer campo de conhecimento ligado à pesquisa.  
Desportivo: evento ligado ao universo esportivo, de qualquer modalidade ou espécie.  
Religioso: enfoca interesses, assuntos ou confraternizações religiosas, de qualquer crença. 
Lazer: evento que visa gerar entretenimento e bem-estar aos seus participantes.  
Promocional: objetiva promover um produto ou serviço, reforçando as ações de marketing e divulgação. 

 
1- conclave (     ) artístico 
2- desfile (     ) cientifico 
3- brunch (     ) esportivo 
4- conferencia (     ) religioso 
5- torneio (     ) lazer 
6- exposição (     ) promocional  

 
Marque a opção CORRETA, correspondente às categorias: 
 
(A) 1; 4; 5; 3; 6; 2. 
(B) 3; 5; 1; 4; 2; 6. 
(C) 5; 1; 2; 6; 5; 4.               
(D) 6; 4; 5; 1; 3; 2. 
(E) 4; 1; 5; 2; 3; 6.      

 
22. Tipo de evento com participação de autoridades de alto escalão, requer aplicação de princípios de hierarquia, 

precedência e exige cumprimentos de normas protocolares rígidas; é função do chefe do cerimonial nesse tipo 
de evento não permitir ocorrência de deslizes e falhas protocolares. Esse evento é do tipo: 

 
(A) informal aberto. 
(B) formal. 
(C) informal. 
(D) semiformal.  
(E) solene. 

 
23. Os eventos devem ser organizados de forma a tocar emocionalmente as pessoas que participam e assistem, 

deixando sua marca. Para o evento que proporciona a troca de informações e o livre debate de ideias, 
argumentos e tem como objetivo a conscientização ou a adesão de um público sobre determinado tema, 
conscientizar e sensibilizar a opinião pública para certos problemas sociais, e, no final, o coordenador da mesa 
colhe as opiniões e apresenta uma conclusão, representando a opinião da maioria, é: 

  
(A) Painel. 
(B) Mesa redonda. 
(C) Fórum. 
(D) Simpósio. 
(E) Congresso. 

 
24. Profissional da área de eventos que por sua importância no evento; não deve atrasar; tem personalidade 

simpática, tem boa voz, boa dicção, boa leitura e de natural desembaraço.  
 

(A) Cerimonialista. 
(B) Diretor de protocolo. 
(C) Mestre de cerimônia. 
(D) Recepcionista. 
(E) Anfitrião do evento. 

 
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. O planejamento é a peça fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade humana e, de modo 

especial, na organização de eventos, cerimonial e protocolo. No planejamento de um evento, devem-se 
considerar os fatores básicos: os recursos humanos; os recursos financeiros e os recursos materiais. A mesma 
atenção precisa ser dada às bases de sustentação no planejamento do evento: organização, avaliação, públicos, 
objetivos e estratégias, que, numa sequência lógica, oferece maior possibilidade de êxito. Esta sequência é: 

 
(A) objetivos a alcançar; organização para obter os resultados; públicos que se pretende atingir; estratégias 

para alcançar objetivos; avaliação para identificar falhas cometidas e corrigi-las. 
(B) objetivos a alcançar; estratégias para alcançar objetivos; públicos que se pretende atingir; avaliação para 

identificar falhas cometidas e corrigi-las; organização para obter os resultados. 
(C) objetivos a alcançar; públicos que se pretende atingir; estratégias para alcançar objetivos; organização para 

obter os resultados; avaliação para identificar falhas cometidas e corrigi-las. 
(D) estratégias para alcançar objetivos; objetivos a alcançar; organização para obter os resultados; públicos que 

se pretende atingir; avaliação para identificar falhas cometidas e corrigi-las. 
(E) públicos que se pretende atingir; objetivos a alcançar; organização para obter os resultados, estratégias 

para alcançar objetivos; avaliação para identificar falhas cometidas e corrigi-las. 
 

26. Sejam grandes ou pequenos, os eventos bem-sucedidos só acontecem por meio da ação de indivíduos ou 
grupos que estão sempre muito atentos aos mínimos detalhes. Um evento que reúne pessoas com objetivo de 
confraternização ou de comemoração de acontecimentos, que tem curta duração e cujos convidados são 
servidos em pé, é: 

 
(A) Coffee-break.  
(B) Café da manhã. 
(C) Brunch. 
(D) Chá da tarde. 
(E) Coquetel. 

 
27. Para (BICHLER M.H. Uni-RV 2019), conjunto de regras costumeiras e de direito positivo que determina quais as 

manifestações de respeito devidas a uma pessoa, em função de sua categoria, dentro de uma estrutura oficial ou 
eclesiástica. Nasceu da convivência de organizar as relações sociais mediante normas de bom senso, baseadas 
na civilidade. 

 
I- Recepção; 
II- Etiqueta; 
III- Gentileza; 
IV- Cerimonial; 
V- Protocolo. 

 
Marque a opção CORRETA conforme o enunciado acima. 
 
(A) As opções I; IV e V estão corretas. 
(B) Apenas a opção II está correta.  
(C) As opções II e V estão corretas. 
(D) Apenas a opção IV está correta. 
(E) As opções II; III e IV estão corretas. 

 
28. Esqueça a ideia de que não se julga alguém pela aparência e sim por suas atitudes. Cuide da sua apresentação, 

vestimenta, aparência fisionômica. O profissional do sexo masculino quando ocupando a tribuna na condução de 
um evento formal, por exemplo, no horário noturno, causará o melhor impacto visual positivo nos presentes, 
quando vestir 

 
(A) sapato preto, terno preto, camisa preta, gravata vermelha. 
(B) sapato preto, terno azul, camisa branca, gravata amarela. 
(C) sapato bege, terno bege, camisa amarelo-claro, gravata preta.  
(D) sapato preto, terno preto, camisa branca, gravata discreta.  
(E) sapato cinza, terno cinza, camisa azul-claro, gravata estampada. 
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29. Marque a opção que completa o espaço do enunciado: Diferentemente de tudo que existe, _________________, 

é tudo que se realiza com fins específicos. 
 

(A) cerimonial. 
(B) evento. 
(C) protocolo. 
(D) festa.  
(E) exposição. 

 
30. No caso da precedência dos governadores, esta é dada de acordo com a ordem de criação do Estado que eles 

representam, conforme o Decreto Federal que regulamenta as “Normas do Cerimonial Público e Ordem Geral de 
Precedência. Assim, um evento oficial em que estão presentes os governadores dos Estados de São Paulo, 
Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco, os governadores anunciados primeiro, pelo cerimonial, são   

 
(A) Bahia, Pernambuco, São Paulo; Maranhão; Piauí. 
(B) Maranhão, Piauí, São Paulo; Pernambuco; Bahia. 
(C) Pernambuco; Bahia; Piauí; Maranhão; São Paulo. 
(D) São Paulo; Bahia; Piauí; Maranhão; Pernambuco. 
(E) Bahia; Maranhão; Pernambuco; São Paulo; Piauí. 

 
31. Em um evento oficial realizado em Belém, estão presentes os Estados do Pará, Tocantins, Bahia e Maranhão, 

cujas bandeiras serão hasteadas. Seguindo o Decreto Federal e Ordem de Precedência, a primeira bandeira a 
ser hasteada é: 

 
(A) a bandeira do Brasil, seguida da bandeira Estado do Maranhão. 
(B) a bandeira do Brasil seguida da bandeira do Estado do Pará. 
(C) a bandeira do Brasil, seguida da bandeira do Estado do Tocantins, por ser o mais novo. 
(D) a bandeira da Bahia, seguida da bandeira do Estado do Maranhão. 
(E) a bandeira do Estado do Pará, seguida da bandeira do Brasil. 

 
32. Na realização de eventos, alguns profissionais com suas respectivas funções são requisitados para a execução; 

cada um na sua função, realizam o mesmo. Há entretanto, no conjunto da equipe, um profissional responsável 
pela indumentária e preparação da mesa de honra, organização de lista de autoridades, disposição de cadeiras 
identificando onde cada autoridade irá sentar à mesa de honra. Este profissional é 

 
(A) o anfitrião do evento. 
(B) o convidado de honra. 
(C) o mestre de cerimônia. 
(D) a recepcionista do evento. 
(E) o chefe do cerimonial. 

 
33. Segundo a Constituição brasileira, os quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são: a Bandeira 

Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional. Sua apresentação e seu uso são regulados 
pela Lei Federal 

 
(A) 5.600 de 02/09/1971.                          
(B) 5.700 de 01/09/1971.                            
(C) 7.500 de 09/01/1971.                                                    
(D) 6.700 de 05/09/1971.                           
(E) 6.500 de 01/09/1971. 

 
34. Apesar da importância de se levar em conta a simplicidade nos eventos, não se pode desconsiderar as bases 

imprescindíveis para a sua realização, e pede montagem de mesa de honra que engloba normas, ritos e 
pompas. São o cerne de qualquer evento público ou empresarial, dando-lhes forma e conteúdo:  

 
(A) protocolo, etiqueta e precedência. 
(B) imagem, etiqueta e protocolo. 
(C) recepção, imagem e precedência. 
(D) cerimonial, etiqueta e protocolo.   
(E) precedência, recepção e cerimonial.  
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35. O Hino Nacional é um dos símbolos nacionais. Composto pelo poema de Joaquim Osório Duque Estrada e pela 
música de Francisco Manuel da Silva. (OLIVEIRA, 2000), afirma que o evento cívico é aquele que se realiza em 
comemoração às datas patrióticas ou cívicas, e a sua característica principal é a abertura obrigatória com o Hino 
Nacional, que poderá ser cantado ou apenas executado. Quando não cantado, 

 
(A) executa-se o Hino integramente, com repetição. 
(B) executa-se apenas a primeira parte do Hino. 
(C) executa-se apenas a segunda parte do Hino, com repetição. 
(D) executa-se o Hino com repetição da primeira parte. 
(E) executa-se o Hino integralmente.                 

 
36. “Ordem pela qual é estabelecida uma estrutura hierárquica de instituições, dirigentes, bandeiras, para que haja 

disciplina”. A precedência é reconhecer a primazia de uma hierarquia sobre a outra, e tem sido, desde os tempos 
mais antigos. No Brasil, as “Normas do Cerimonial Público e Ordem Geral de Precedência”, são regulamentados 
pelo Decreto:   

 
(A) 70.274 de 09/03/1972.                           
(B) 74.271 de 08/09/1973.                        
(C) 71.274 de 03/09/1971.               
(D) 70.273 de 09/04/1972.                          
(E) 72.274 de 09/09/1972.  

 
37. As normas de precedência em cerimônias de caráter público, segundo Decreto Federal, afirmam que no 

respectivo Estado a precedência sobre as autoridades federais dar-se-á nessa ordem: 
 

1. o governador.  
2. o vice-governador. 
3. o presidente da Assembleia Legislativa. 
4. o presidente do Tribunal de Justiça. 

 
Para a composição correta segundo ordem de precedência dessas autoridades na mesa de honra de uma 
cerimônia, dar-se: Marque a opção CORRETA. 
 
(A) 3; 4; 1; 2 
(B) 3; 1; 2; 4  
(C) 1; 3; 2; 4            
(D) 4; 2; 1; 3   
(E) 2; 1; 4; 3  

 
38. Na montagem de uma mesa de honra oficial, de número ímpar, o presidente da mesa de honra, segundo 

Decreto Federal e Ordem de Precedência, ocupa: 
 

(A) a cadeira logo à direita da que está no centro da mesa de honra. 
(B) a cadeira que está no centro da mesa de honra. 
(C) a cadeira logo à esquerda da que está no centro da mesa de honra.  
(D) a cadeira posicionada na extremidade e à direita da mesa de honra. 
(E) o presidente do evento ocupa qualquer cadeira posicionada na mesa de honra.  

 
39. No caso da precedência de personalidades nacionais e estrangeiras, a colocação de Cardeais da Igreja Católica 

Romana, possíveis sucessores do Papa na ordem de precedência, apesar da separação da Igreja e do Estado 
em vigor no Brasil, é justificada com o argumento de que eles são de uma potência estrangeira (Santa Sé) e tem 
situação correspondente a de: 

 
(A) diplomata. 
(B) chefe de governo. 
(C) príncipe herdeiro. 
(D) chefe de estado. 
(E) príncipe Imperador. 

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_S%C3%A9
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40. Os convites são instrumentos de comunicação e devem conter os elementos essenciais: quem convida, a 
finalidade do convite, local, data, hora, e, se for o caso, pedir confirmação e indicar o traje. É aconselhável usar 
somente expressões na língua portuguesa. Entretanto, há alguns que ainda usam termos estrangeiros como por 
exemplo, R.S.V.P que traduzido, quer dizer: 

 
(A) para lembrar. 
(B) venha, por favor. 
(C) veja se vem. 
(D) responda, por favor. 
(E) será bem-vindo. 

 
41. Segundo Decreto Federal e Ordem geral de Precedência, há normas específicas, estabelecidas para chamar as 

autoridades a comporem a mesa de honra de uma solenidade, bem como regulamenta a quem primeiro deve dar 
início as falas na tribuna. Assim, a primeira autoridade a ser anunciada a ocupar a mesa de honra e, a primeira 
autoridade a dar início à fala na tribuna, são respectivamente,   

  
(A) do presidente, maior autoridade da mesa de honra; e da menor autoridade em hierarquia. 
(B) da menor autoridade em hierarquia; e do presidente, maior autoridade da mesa de honra. 
(C) da autoridade convidada; e da menor autoridade em hierarquia. 
(D) do presidente, maior autoridade da mesa de honra; e da autoridade convidada. 
(E) do presidente, maior autoridade da mesa de honra; e deste, o primeiro a falar na tribuna. 

 
42. A quebra de protocolo é o rompimento à pauta pré-estabelecida pelo cerimonial. Todo cuidado se deve ter 

quanto à quebra de protocolo nos momentos de pronunciamentos, pois somente o presidente da solenidade 
poderá fazê-lo; e como autoridade máxima presente à mesa,  

 
(A) é sempre o primeiro a falar. 
(B) não aceita a quebra de protocolo. 
(C) é sempre o último a falar. 
(D) tem que fazer valer o protocolo. 
(E) não pode se indispor com quem desejava falar. 

 
43. Suporte não obrigatório usado em cerimonias importantes, e que contém o nome da pessoa, grafado nas duas 

faces, colocado sobre a mesa de honra na frente da cadeira a ser ocupada pela autoridade, previamente 
designada, é denominado de: 

 
(A) cartão de mesa.  
(B) nominata. 
(C) panóplia.  
(D) prisma. 
(E) ficha. 

 
44. A realização de um evento é composta por três momentos: pré-evento, trans-evento e pós-evento. Para a etapa 

do pré-evento são elencados e detalhados itens como, o nome do evento, data, local, horário, início, termino, 
dentre outros itens que juntos comporão a base para o êxito do evento, acompanhados de ações práticas, típicas 
dessa fase inicial, como  

 
(A) saudar, conferir, planejar, executar, avaliar. 
(B) reunir, planejar, ouvir, prever, propor. 
(C) avaliar, conferir, checar, comparar, rever 
(D) avaliar, executar, planejar, ouvir, viabilizar. 
(E) executar, organizar, recepcionar, realizar; divulgar. 

 
45. Providência que os organizadores de eventos têm em mãos para lembrar e executar todos os compromissos, 

para a perfeita realização do evento. Na reunião de planejamento, o chefe do cerimonial deve ter em mente que, 
com ela, é possível identificar cada atividade a ser feita e delegar atribuições. Tal providencia chama-se: 

 
(A) check-list. 
(B) roteiro. 
(C) mailing list. 
(D) briefing. 
(E) mapa. 
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46. Da representação de autoridades, segundo Decreto Federal, quando o presidente da República se fizer 
representar em solenidade ou cerimônias, que estejam presentes os demais Poderes, o lugar que compete a seu 
representante à mesa de honra de número ímpar, é  

 
(A) à esquerda da autoridade representante do Poder Legislativo.  
(B) à direita da autoridade do Poder Judiciário, também representado. 
(C) à esquerda da autoridade que presidir a solenidade. 
(D) à esquerda da autoridade representante do Poder Judiciário. 
(E) à direita da autoridade que presidir a solenidade.  

 
47. Profissional considerado o cartão de visita do evento que tem a função de receber, encaminhar, orientar; sendo 

essencial ao evento, principalmente se este for de médio a grande porte.  
 

(A) recepcionista. 
(B) cerimonialista. 
(C) assessor. 
(D) mestre de cerimônia. 
(E) assistente de palco. 

 
48. Precedência é a “Ordem pela qual é estabelecida uma estrutura hierárquica de instituições, dirigentes, 

bandeiras, para que haja disciplina”. Segundo Decreto Federal, a ordem de precedência nos Estados ocorre na 
seguinte ordem: 

 
(A) Governador do Estado; Vice-governador; Presidente da Assembleia Legislativa; Presidente do Tribunal de 

Justiça.   
(B) Governador do Estado; Vice-governador; Presidente do Tribunal de Justiça; Presidente da Assembleia 

Legislativa.  
(C) Governador do Estado; Presidente da Assembleia Legislativa; Vice-governador, Presidente do Tribunal de 

Justiça. 
(D) Governador do Estado; Presidente do Tribunal de Justiça Vice-governador; Presidente da Assembleia 

Legislativa.   
(E) Governador do Estado; Presidente da Assembleia Legislativa; Presidente do Tribunal de Justiça; Vice-

governador. 
 

49. Quando alguma autoridade integrante da mesa de honra chega atrasada para solenidade, recomenda-se ao 
cerimonial que: 

 
(A) Deixe a autoridade à vontade sentada junto à plateia. 
(B) Peça para a autoridade para ocupar lugar na primeira fila de cadeiras na plateia. 
(C) Leve a autoridade retardatária a ocupar a extremidade da mesa, evitando vexames no mexer dos assentos. 
(D) Peça licença à mesa e coloque a autoridade no devido lugar de honra, mesmo atrasada. 
(E) Anuncie seu nome, dando boas vindas e peça para a autoridade ocupar a extremidade da primeira fila de 

cadeiras, ficando mais próxima à mesa de honra. 
 

50. Das Normas do Cerimonial Público. Art.6, da precedência nos Estados, Distritos Federal e Territórios, o 
Governador presidirá as solenidades a que comparecer, salvo as dos  

 
(A) Poderes Legislativo e Judiciário e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o 

respectivo cerimonial. 
(B) Poderes Legislativo e Judiciário, e as de caráter exclusivamente municipal, nas quais será observado o 

respectivo cerimonial. 
(C) Poderes Legislativo e Municipal e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o 

respectivo cerimonial. 
(D) Poderes Judiciário e Municipal e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o 

respectivo cerimonial. 
(E) Poderes Legislativo e Judiciário e Municipal, dos quais será observado o respectivo cerimonial. 
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