
HORÁRIO: 

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 cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sa
aceitas reclamações posteriores. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

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

� As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

� Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará 
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DATA: 25/09/2011 
 

HORÁRIO: das 09 às 12 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 
cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 

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

As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
 

Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o 
. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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COPESE
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CCAARRGGOO::  
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Realização: 

                                           
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 

Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 
la um outro caderno. Não serão 

poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 

, utilizando caneta esferográfica, 

devidamente ASSINADO e o caderno 
do candidato. 
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Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 10. 

 
 

A moda que lhe pertence 
 Lygya Maya* 
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Originária do francês mode e do latim modu, a palavra moda é a maneira ou o modo como as pessoas 
vivem. Hoje a palavra está mais relacionada à maneira de vestir: o modo como as pessoas se vestem 
significa moda. Sendo assim, a moda está em todos os lugares aonde vamos, desde o trabalho até os 
compromissos sociais. 
 
Já ouvi centenas de reclamações de mulheres baixinhas, gordinhas ou mais velhas dizendo que no mercado 
só são vendidos artigos para o tipo de mulher que se encaixa nos padrões de beleza da moda, e que para 
elas, as “normais”, não há nada. 
 
Será que as grandes marcas e os estilistas desenham suas coleções pensando na mulher comum ou se 
baseiam em estereótipos de beleza? E será que realmente temos de aprender a vestir certas roupas só 
porque terceiros desenharam a moda? A maneira que gostamos de nos vestir ou de viver deve ser a mesma 
de uma celebridade ou de uma manequim alta, magra e com um certo look para sermos elogiadas ou 
apreciadas pela sociedade? 
 
E a sua personalidade e seu próprio estilo, onde ficam? Geralmente ninguém que você conhece ou vê na rua 
se veste no dia a dia como se estivesse em um desfile de um grande estilista. E pouquíssimas pessoas têm 
dinheiro para pagar a alta costura, além de ter um corpo raro de modelo. 
 
A grande maioria das mulheres faz a moda de acordo com o que tem no guarda-roupa e com o que o 
orçamento dá para adquirir. Já a moda dos estilistas é bem apreciada pela mídia, pois as pessoas gostam de 
ver e mostrar novidades. Mas não é por isso que você deve se constranger por não estar “na moda”. 
 
Caso pense que não está adequada em seu modo de vestir, não se esqueça que nós, mulheres “normais”, 
também fazemos moda.  Devemos nos orgulhar em vestir o que for mais conveniente, sem nos preocupar se 
estamos dentro dos biotipos de beleza atuais. Ditar a nossa própria moda, usando o que nos faz sentir 
bonitas, de acordo com nossa personalidade, é que pode e deve ser a maneira de nos vestir. 

 
*** 

O importante mesmo é você saber que tem em mãos o poder de fazer sua própria moda, sem ser 
contestada. Aliás, quando você se conhece e sabe o que faz você se sentir bem, independente do que as 
lojas estão vendendo, você aparece em qualquer lugar como uma “mulher diferente”, que tem personalidade. 
E você já deve ter percebido que quando notam e elogiam como você está vestida, é porque está sendo 
única e criativa. 
 
Espero que você tenha captado minha dica pelo seu coração e não pela lógica. Assim fazendo, você vai 
economizar muito dinheiro e energia, além de viver menos estressada e com mais autoestima. 
 
*Lygya Maya é autora do e-book Ame as Emoções que Você Odeia (2008), disponível no site da escritora: 
www.lygyamaya.com.br. 
 

Disponível em: http://conversademenina.wordpress.com/2010/05/21/artigo-a-moda-que-lhe-pertence/. Acesso em: 03 fev.2011. [Com cortes e adaptações]. 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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01. Considerando as características, a composição e a funcionalidade, conclui-se que o texto A moda que lhe 
pertence enquadra-se no gênero textual:  

 
(A) Editorial, pois tem caráter argumentativo, manifestação da opinião do meio de comunicação ou editor 

sobre assunto da atualidade, com a finalidade de persuadir o leitor. 
(B) Carta do leitor, pois apresenta assinatura do(a) autor(a), caráter argumentativo, com o objetivo de elogiar 

ou criticar sobre a qualidade de matéria publicada, bem como acrescentar informações. 
(C) Artigo de opinião, pois tem nome do(a) autor(a), informações sobre o(a) autor(a), caráter opinativo, 

apresentação de argumentos a partir de determinada posição, com o intuito de convencer o leitor. 
(D) Notícia, pois tem caráter narrativo e expressa um fato novo para despertar o interesse do leitor, com 

imparcialidade e objetividade.   
(E) Reportagem, pois tem caráter opinativo, conexão entre o fato central e os fatos paralelos, questionamento 

das causas e dos efeitos desses fatos, interpretando-os e orientando o leitor. 
  

02. Pode-se deduzir que a ideia central do texto A moda que lhe pertence é:  
 

(A) O modo como as pessoas se vestem significa moda.  
(B) A relação das mulheres “normais” com o mundo da moda. 
(C) A moda dos estilistas é bem apreciada pela mídia. 
(D) As grandes marcas e os grandes estilistas desenham suas coleções pensando em estereótipos de beleza.  
(E) A orientação para as mulheres que se enquadram nos biotipos de beleza atuais. 

 
03. Leia atentamente a frase abaixo, retirada do texto A moda que lhe pertence. 
 

Sendo assim, a moda está em todos os lugares aonde vamos, desde o trabalho até os compromissos 
sociais (linhas 03 e 04). 

 
Quanto ao elemento coesivo Sendo assim, empregado pela autora para organizar o processo de produção e 
estabelecer o mecanismo de coesão textual, pode-se afirmar que: 

 
(A) Faz uma marcação temporal. 
(B) Assinala uma relação de consequência. 
(C) Explica ou justifica um ato de fala anterior. 
(D) Introduz um enunciado de valor conclusivo.        
(E) Expressa uma possível comparação. 

 
04. Lendo o 6º parágrafo do texto A moda que lhe pertence, linhas 19 a 22, compreende-se que uma mulher 

“normal” também pode fazer moda dentro de suas condições:  
 

(A) Vestindo o que lhe for mais conveniente. 
(B) Criando o seu próprio estilo. 
(C) Vestindo o que lhe faz sentir bonita. 
(D) Vestindo-se de acordo com sua personalidade.  
(E) Todas as opções acima estão corretas. 

 
05. Levando-se em conta o contexto em que é empregada no texto, pode-se inferir que a expressão mulheres 

“normais” (linha 19) significa:    
 

(A) Apenas as mulheres baixinhas, gordinhas ou mais velhas.  
(B) As mulheres que se encaixam no padrão de beleza da moda. 
(C) As manequins altas, magras e com um certo look.   
(D) As mulheres comuns que não se encaixam no padrão de beleza da moda. 
(E) As mulheres sem problemas mentais que querem participar do mundo da moda. 
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06. No trecho Hoje a palavra está relacionada à maneira de vestir: o modo como as pessoas se vestem 
significa moda, linhas 02 e 03, os dois pontos empregados pela autora servem para: 

  
(A) Marcar uma pausa e enunciar uma citação 
(B) Introduzir uma fala 
(C) Iniciar uma enumeração 
(D) Fazer um esclarecimento  
(E) Começar uma síntese 

 
07. Na construção da frase: A grande maioria das mulheres faz a moda de acordo com o que tem no guarda-

roupa e com o que o orçamento dá para adquirir (linhas 16 e 17), apesar da língua padrão admitir mais de 
um tipo de concordância, a autora usa o verbo fazer na 3ª pessoa do singular (faz) porque 

 
(A) realiza a concordância com a expressão a moda. 
(B) realiza a concordância com a expressão partitiva a grande maioria das.                                                   
(C) realiza a concordância com a palavra mulheres, que neste caso é um coletivo. 
(D) realiza a concordância com o vocábulo  grande. 
(E) o verbo fazer (faz) é impessoal neste contexto de uso, ficando no singular.  

 
08. Na frase Caso pense que não está adequada em seu modo de vestir, não se esqueça que nós, mulheres 

“normais”, também fazemos moda (linhas 19 e 20), a colocação do pronome oblíquo átono se está de 
acordo com a língua padrão e denomina-se 

 
(A) ênclise porque o pronome é usado depois do verbo.  
(B) mesóclise porque o pronome é intercalado ao verbo. 
(C) próclise porque o pronome é usado antes do verbo. 
(D) ênclise porque o pronome é usado antes do verbo. 
(E) próclise porque  o pronome é usado depois do verbo. 

. 
09. No texto A moda que lhe pertence, a autora usa as expressões aonde vamos (linha 03) e onde ficam? (linha 

13). Explica-se a diferença no uso de aonde e onde da seguinte maneira: 
 

(A) Aonde indica a ideia de movimento ou aproximação e refere-se a verbo de movimento; onde indica o 
lugar em que se está ou se passa algum fato e refere-se a verbos que exprimem estado ou permanência. 

(B) Aonde indica o lugar em que se está ou se passa algum fato e refere-se a verbo de movimento; onde 
indica a ideia de movimento ou aproximação e refere-se a verbos que exprimem estado ou permanência. 

(C) Aonde indica a ideia de movimento ou aproximação e refere-se a verbos que exprimem estado ou 
permanência; onde indica o lugar em que se está ou se passa algum fato e refere-se a verbo de 
movimento. 

(D) Onde indica a ideia de movimento ou aproximação e refere-se a verbos que exprimem estado ou 
permanência; aonde indica o lugar em que se está ou se passa algum fato e refere-se a verbo de estado 
ou permanência. 

(E) Onde indica a ideia de movimento ou aproximação e refere-se a verbo de movimento; aonde indica o 
lugar em que se está ou se passa algum fato e refere-se a verbos que exprimem estado ou permanência 

 
10. A autora não usa o hífen no vocábulo autoestima (linha 29). Com base no novo acordo ortográfico da Língua 

Portuguesa, justifica-se a eliminação do hífen, neste caso, porque o referido vocábulo é  
 

(A) derivado por prefixação, cuja vogal final do prefixo é o e o segundo elemento também começa por vogal. 
(B) derivado por prefixação, cujo prefixo termina em vogal e o segundo elemento inicia-se por consoante. 
(C) derivado por prefixação, com a presença do prefixo auto e o segundo elemento iniciando por vogal . 
(D) derivado por prefixação, cuja vogal final do prefixo é igual à vogal inicial do segundo elemento. 
(E) derivado por prefixação, cuja vogal final do prefixo é diferente da vogal inicial do segundo elemento. 
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11. Agilidade, economia e qualidade de impressão estão entre os principais fatores considerados na hora da 
escolha de uma impressora. Em geral, a velocidade de impressão é medida em: 

 
(A)   cm/s   (B)  cp/s  (C)  kbps  (D)  ppm  (E)  dpi 

 
 
12. É um chip de memória alimentado pela bateria no computador que armazena informações sobre a inicialização. 
 

(A) BIOS   (B)  USB  (C)  CMOS  (D)  BUS  (E)  DOS 
 
 
13. É um software que permite que o computador se comunique com o hardware ou com os dispositivos: 
 

(A) Scanner  (B)   Driver  (C)  Byte  (D)  Hub  (E)  Switch 
 
 
14. Nos sistemas operacionais Linux, o uso de uma interface gráfica amigável facilita a realização de tarefas pelos 

usuários. É um exemplo de interface gráfica para o Linux: 
 

(A) cwc   (B)  crts   (C)  game  (D)  ibs   (E)  kde 
 
 
15. No uso do Microsoft Word 2007, para alterar a orientação da página, como padrão, usa-se a guia: 
 

(A) Início     (D)  Exibição 
(B) Layout de página   (E)  Referências 
(C) Revisão         

 
 
16. Considere a planilha Microsoft Excel 2007 na figura abaixo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para apresentar os preços constantes na coluna B, usando a notação da moeda corrente no Brasil, usa-se a 
guia: 

 
(A) Início     (D)  Revisão  
(B) Layout de página   (E)  Exibição 
(C) Referências         

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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17. O procedimento para alterar a definição das margens e tamanho do papel em documento do BrOffice Writer é 

realizado através do menu: 

(A)  Arquivo            (B)  Editar                     
(C)  Exibir          (D)  Ferramentas 
(E) Formatar 
 
 

18. Os sites de Internet têm um endereço chamado de URL (Ex: www.ufpi.br) que corresponde a um endereço IP. 
As pessoas usam URLs para localizar sites, mas os computadores usam endereços IP para localizar sites. 
Para fazer a conversão de URLs em endereços IP (e vice-versa), utiliza-se um: 

 
(A)  SCANNER           (B)  MODEM 
(C)  FIREWALL            (D)  DNS              
(E)   PROXY 

 
 

19. Programa que amplia os recursos do Internet Explorer, uma extensão do navegador. Normalmente, este 
programa é exibido como botão, barra de ferramentas ou um novo item de menu. Essa opção é denominada: 
 
(A) Cookie                  (B)  Bookmark         
(C)  Hiperlink         (D)  Spam  
(E)  Plug-in 
 
 

20. O Ministério da Fazenda foi um dos precursores da certificação digital no Brasil, criando documentos como o  
e-CPF e o e-CNPJ. As principais características deste novo dispositivo são: 
 
(A) Integridade e qualidade de serviço. 
(B) Autenticidade e segurança contra vírus. 
(C) Confidencialidade e autenticidade. 
(D) Integridade das informações e sincronia.  
(E) Adimplência e originalidade. 

 
 
 
 
 
21. “A Administração é o processo de Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar o uso de recursos a fim de alcançar 

objetivos organizacionais” (CHIAVENATO, 2003. p. 11). A respeito do Processo Administrativo, é CORRETO 
afirmar que 

 
(A) o Planejamento define o fim a que se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que 

sequência. 
(B) a Organização é a segunda função do Processo Administrativo e consiste na realização/execução das 

atividades, da maneira como foram definidas na etapa anterior: no Planejamento. 
(C) a Direção busca analisar as atividades que estão sendo realizadas, no intuito de identificar possíveis erros, 

bem como corrigi-los. 
(D) o Controle é a última função do Processo e tem por objetivo assegurar que os recursos necessários para a 

execução das atividades estejam em seu devido lugar, tornando o trabalho mais eficaz. 
(E) não existe uma sequência pré-definida para as quatro etapas do Processo, podendo haver variações na 

ordem de execução delas de acordo com a necessidade de cada organização. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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22. A sociedade atual caracteriza-se por ser uma “sociedade de organizações” (CHIAVENATO, 2003). As 
organizações fazem parte da vida das pessoas, nos mais diversos momentos, seja em casa, no trabalho ou no 
lazer.  Diante disso, analise as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA. 

 
I. As Organizações são unidades ou entidades sociais, nas quais as pessoas interagem entre si para 

alcançar objetivos específicos. Nesse sentido, a organização denota todo o empreendimento humano 
moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos, que, sozinho, o homem não conseguiria 
alcançar; 

II. Em razão da alta complexidade da sociedade atual, as Organizações precisam modificar-se 
constantemente, buscando adaptar-se ao novo cenário e, assim, permanecer em condições de satisfazer 
seus clientes; 

III. O crescimento do número de organizações, especialmente as do setor privado – as empresas –, e o 
consequente acirramento da concorrência, forçam as organizações a buscarem a redução nos custos de 
seus bens/serviços, fato este que justifica a contenção de investimentos, principalmente os que se referem 
à preservação do meio ambiente; 

IV. Todas as atividades relacionadas à produção de bens ou à prestação de serviços são planejadas, 
coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas Organizações. 

 
(A) Apenas uma afirmação está correta. 
(B) Apenas duas afirmações estão corretas. 
(C) Apenas três afirmações estão corretas. 
(D) Apenas duas afirmações estão incorretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 

 
23. No Brasil, a profissão de secretariado surge da década de 1950 com a chegada das multinacionais. Ao longo 

do tempo, muitas foram as mudanças que ocorreram no perfil do profissional e na própria classe trabalhista. 
Assim, assinale a opção que está completamente CORRETA, a respeito do histórico da profissão de 
Secretariado no Brasil. 

 
(A) Durante a década de 1950, o profissional Secretário exerceu tarefas basicamente operacionais, sendo 

uma de suas atribuições a de assessor gerencial, cargo adquirido em função dos treinamentos oferecidos 
pelas grandes empresas. 

(B) Na década de 1970, o profissional Secretário teve uma grande conquista com a abertura do primeiro curso 
superior de Secretariado, mais precisamente em 1979 na Universidade Federal de Salvador – BA. 

(C) A década de 1980 foi uma das mais expressivas para o profissional Secretário, especialmente no que diz 
respeito a conquistas profissionais. Em 30 de setembro de 1985, foi sancionada a Lei Nº 7.377, que 
regulamenta a profissão de secretariado e, em 07 de julho de 1989, foi criado o Código de Ética 
Profissional da classe Secretarial. 

(D) Na década de 1990, o profissional Secretário sofreu poucas mudanças na forma de desenvolver o seu 
trabalho, em função das poucas modificações organizacionais que caracterizaram essa década. 

(E) Durante os anos 2000, o profissional de Secretariado passou por adaptações em função do surgimento do 
computador, que começava a ser introduzido nas grandes organizações. 

 
24. A profissão de secretariado no Brasil foi regulamentada pela Lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985 e 

posteriormente modificada pela Lei nº 9.261 de 10 de janeiro de 1996. A respeito da Lei Nº 9.261 de 
10/01/1996, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) É considerado Secretário Executivo o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado, 

legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior por curso superior de Secretariado, cujo diploma seja 
revalidado na forma da lei. 

(B) Não é considerado Secretário Executivo o profissional portador de qualquer diploma de nível superior que, 
na data de início da vigência da Lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o 
exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 4° da 
referida Lei. 
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(C) É considerado Técnico em Secretariado o profissional portador de certificado de conclusão de curso de 
Secretariado, em nível de 2° grau, atual ensino médio. 

(D) Fica também assegurado o reconhecimento de Técnico em Secretariado o portador de certificado de 
conclusão do 2° grau que, na data da vigência da citada Lei, houver comprovado, através de declarações 
de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições 
mencionadas no art. 5° da Lei. 

(E) É assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos termos do artigo 2º 
da referida Lei, tiver comprovado pelo menos cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados do 
exercício de atividades próprias de secretaria, na data da vigência desta Lei. 

 
25. A respeito da origem e evolução do profissional de Secretariado, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) A origem do profissional de Secretariado foi durante a Idade Antiga, através dos escribas, onde era 
responsável por registrar dados de colheitas, de guerras, além de fazer operações matemáticas simples. 
No início, foi exercida exclusivamente por homens, uma vez que as mulheres eram responsáveis pelos 
trabalhos domésticos. 

(B) Foi durante a Idade Média que o profissional de Secretariado teve maior expressividade, realizando 
diversos trabalhos dentro dos mosteiros, onde também eram conhecidos como copistas. 

(C) Na Roma antiga, o exercício da profissão de Secretário era majoritariamente masculino. Contudo, foi a 
partir dessa época que algumas mulheres passaram a exercer a atividade de Secretariado, mesmo sendo 
consideradas inferiores ao homem e tendo sua área de atuação voltada na sua grande maioria para os 
afazeres domésticos. 

(D) Com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, houve uma grande mudança no modo de vida da 
população, visto que saíram do campo e retornaram para a cidade urbana. Esse clima de mudança e 
adaptação não foi favorável ao profissional de Secretariado, pois não havia mercado de trabalho para ele. 

(E) No Século XVIII, o cenário foi muito propício ao aprimoramento do perfil do profissional de Secretariado. 
Contudo, contrariando o esperado, poucas foram as mudanças ocorridas em seu perfil. 

 
26. Abraham H. Maslow, especialista em motivação humana, é o responsável pela teoria da motivação. Ela é 

composta por níveis de necessidades que motivam o ser humano (CHIAVENATO, 2003). Nesse sentido, 
relacione a coluna das necessidades com a coluna das características e depois marque a opção CORRETA. 

 
1- Necessidades Fisiológicas. 
2- Necessidade de Segurança. 
3- Necessidades Sociais. 
4- Necessidades de Estima. 
5- Necessidades de Auto-realização. 

(   ) Dizem respeito à maneira como o indivíduo se vê e se avalia. 
Envolvem a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de 
aprovação social e de respeito, etc. 

(   ) Consiste na necessidade de estabilidade e proteção contra ameaça 
ou privação. Surgem no comportamento humano quando as 
necessidades fisiológicas estão relativamente satisfeitas. 

(   ) São as necessidades mais elevadas do indivíduo e se expressam 
por meio do impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre mais 
do que já é, e de vir a ser tudo o que pode ser. 

(   ) Estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo, sendo as 
mais prementes de todas as necessidades humanas. 

(   ) São as necessidades de associação, de participação, de aceitação 
por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e de 
amor. 

 
 

(A) 4; 3; 1; 2; 5 
(B) 4; 2; 5; 3; 1 
(C) 4; 2; 1; 5; 3 
(D) 4; 2; 5; 1; 3 
(E) 4; 2; 3; 1; 5 
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27. “A liderança é um processo que tem como finalidade influenciar as atividades de indivíduo ou de um grupo, nos 
esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. Basicamente, a liderança inclui a 
realização de objetivos, com as pessoas e por meio delas, devendo um líder ocupar-se de tarefas e relações 
humanas” (CURY, 2009, p. 80). A respeito da liderança, analise a afirmações a seguir, classifique-as em 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e depois marque a opção CORRETA. 

 
I. A liderança autoritária é caracterizada pela centralização do poder na pessoa do líder, que dita regras e 

tarefas para cada indivíduo; 
II. No estilo democrático de liderança, as discussões e decisões são tomadas pelo grupo, encorajado pelo 

líder. Há a participação das pessoas que participam do grupo; 
III. Independentemente do estilo de liderança empregado, o líder é uma pessoa com características natas, 

sendo impossível o aprendizado da liderança; 
IV. Na liderança liberal, a participação do líder é mínima, de modo que o grupo deva possuir toda liberdade 

para decidir. 
 

(A) V; V; V; V. 
(B) V; V; F; F. 
(C) V, F; F; V. 
(D) V; F; V; F. 
(E) V; V; F; V. 

 
28. A maneira como as organizações estão estruturadas é determinada por fatores internos e externos, tais como 

tecnologia, mercado, concorrentes, produtos/serviços oferecidos, entre outros. Contudo, a maior parte das 
organizações está estruturada em três níveis hierárquicos/organizacionais, a saber: estratégico ou institucional, 
tático ou intermediário e operacional ou técnico. Entre as opções a seguir, marque a que caracteriza 
CORRETAMENTE os três níveis hierárquicos/organizacionais, respectivamente: 

 
(A) Localizado no topo da organização, traça objetivos de longo prazo que envolvem a organização como um 

todo e grande quantidade de recursos. Diz respeito à base da Organização, sendo responsável por 
gerenciar os órgãos intermediários ou departamentos, tem objetivos de médio prazo. Situado na parte 
intermediária da organização, é responsável por supervisionar a realização das tarefas/operações e define 
seus objetivos em curto prazo. 

(B) Caracteriza-se por definir objetivos de longo prazo que englobam toda a organização. Localizado no meio 
da organização, define objetivos de curto prazo. É o nível onde as tarefas são executadas e operações 
realizadas, trabalha com objetivos de médio prazo. 

(C) É o nível composto pela média Administração, responsável por definir as estratégias gerais da 
organização. Lida com as incertezas presentes no ambiente externo à organização, visto que possui 
relação direta com o mesmo. Envolve o trabalho básico relacionado com a produção dos produtos ou 
serviços da organização. 

(D) Corresponde ao nível mais alto, abrange a organização de forma global e define objetivos de longo prazo. 
Situado no meio da organização, é responsável por transformar as estratégias organizacionais em 
programas de ação. É composto pelas áreas que programam e executam as tarefas e operações básicas 
da organização. 

(E) É responsável por definir os objetivos e estratégias organizacionais. Diz respeito à base da organização, 
sendo responsável por gerenciar os órgãos intermediários ou departamentos, tem objetivos de médio 
prazo. Situado na parte intermediária da organização, é responsável por supervisionar a realização das 
tarefas/operações e define seus objetivos em curto prazo. 

 
29. O mercado atual está cada vez mais complexo exigindo das organizações profissionais cada vez mais 

qualificados para enfrentar as adversidades que surgem. Assim, é indispensável que estes profissionais 
possuam três habilidades básicas, chamadas Habilidades do Administrador.   

 
I. Dizem respeito aos conhecimentos específicos que um profissional deve ter. Está relacionado com o 

‘saber fazer’ as atividades próprias de cada profissão; 
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II. Relacionam-se à capacidade de conviver com pessoas. Utiliza-se de meios como a comunicação, 
liderança, coordenação e a resolução de conflitos, com o intuito de fazer a equipe trabalhar e atingir os 
objetivos propostos; 

III. São traduzidas pela capacidade de compreender a organização como um todo, relacionando as diversas 
funções existentes na organização. Referem-se às ideias e conceitos, teorias e abstrações. 

 
As três Habilidades descritas nos itens I, II e III são, respectivamente: 

 
(A) Conceituais, Técnicas e Humanas. 
(B) Técnicas, Humanas e Conceituais. 
(C) Técnicas, Humanas e Psicológicas. 
(D) Humanas, Conceituais e Técnicas. 
(E) Psicológicas, Conceituais e Humanas. 

 
30. O perfil do profissional de Secretariado sofreu muitas modificações ao longo dos anos. Segundo Medeiros 

(1995, p. 19), “A secretária transformou-se, no mundo moderno dos negócios e nessa era da globalização da 
economia, em assistente executiva que domina as habilidades requeridas num escritório, demonstra 
capacidade para assumir responsabilidades sem supervisão direta e tem iniciativa para tomar decisões 
segundo os objetivos assinalados pela autoridade. Atualmente, a secretária é muito mais que uma 
recepcionista, com datilografia, uma vez que o executivo espera dela capacidade para desempenhar funções 
de assistente administrativa que possam aliviá-lo de trabalhos rotineiros e de alguns especializados. Daí o 
mercado de trabalho passar a recrutar profissionais com conhecimento para realizar tarefas que antes eram da 
competência do executivo.” Assim, analise as afirmações a seguir sobre o atual perfil do profissional de 
Secretariado Executivo e depois marque a opção CORRETA. 

 
I. Vontade e disposição, discrição, objetividade, bom senso são algumas das qualidades que todo profissional 

de Secretariado Executivo deve possuir para exercer bem sua função; 
II. Além de qualidades, o profissional de Secretariado Executivo deve ter as três habilidades administrativas, 

sendo elas: técnicas, humanas e psicológicas; 
III. As atribuições também fazem parte do seu perfil atual. Segundo a Lei Nº 7.377, de 30/09/1985, são 

atribuições do profissional de Secretariado de nível Superior: planejamento, organização, direção, coleta de 
informações, assessoramento, redação de textos, taquigrafia de ditados etc. 

IV. Em resposta à complexidade cada vez mais acentuada dentro das organizações, o profissional de 
Secretariado Executivo assume hoje um papel ‘multifuncional’, exercendo mais de uma atividade, de acordo 
com a necessidade da organização a que pertence. 

 
(A) Apenas uma afirmação está correta. 
(B) Apenas duas afirmações estão corretas. 
(C) Apenas três afirmações estão incorretas. 
(D) Apenas duas afirmações estão incorretas. 
(E) Apenas uma afirmação está incorreta. 

 
31. Ética Profissional é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço dentro das organizações. Sobre esse 

assunto, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Ética Profissional é o termo utilizado para conceituar deveres e estabelecer regras de conduta de um 
indivíduo, no desempenho de suas atividades profissionais e em seu relacionamento com clientes e 
demais pessoas. 

(B) Ética Profissional consiste em princípios que norteiam o comportamento adequado do profissional na 
realização de suas atividades dentro da organização, baseado no que reza o código de ética profissional 
de cada classe. Assim, profissionais que agem com postura ética, apenas quando estão sendo 
observadas, possuem uma consciência ética profissional bem alicerçada. 

(C) Embora seja praticamente impossível controlar a conduta ética de cada colaborador, é fundamental 
esclarecê-los a respeito da linha de conduta considerada adequada pela empresa. Trata-se, inclusive, de 
uma atitude de lealdade da administração para com seus colaboradores, já que é justo que eles sejam 
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alertados de forma clara, consistente e contínua, sobre os tipos de conduta que serão ou não aceitos 
dentro da organização. 

(D) A Ética Profissional se concretiza nas pessoas, de modo que, investindo no desenvolvimento da 
consciência ética, haverá, além da redução do risco do negócio, a criação de um ambiente mais saudável, 
onde as pessoas terão mais espaço para desenvolver suas habilidades sem medo de serem 
“atropeladas”. 

(E) Honestidade no trabalho, lealdade para com a empresa, formação de uma consciência profissional são 
alguns dos princípios que devem fazer parte de todo e qualquer profissional que tenha postura ética. 

 
 
32. O código de ética do profissional de Secretariado foi publicado no dia 07 de julho de 1989. Sobre este código, 

analise as afirmações abaixo a seguir e depois assinale a opção CORRETA. 
 

I. Considerar a profissão como um fim para a realização profissional, lutar pelo progresso da profissão, 
direcionar seu comportamento profissional sempre a bem da verdade, da moral e da ética são apenas 
alguns do deveres fundamentais do profissional de Secretariado contidos no seu código de ética; 

II. É direito do profissional de Secretariado defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às 
entidades da categoria qualquer tipo de alusão desmoralizadora; 

III. É vedado ao profissional de Secretariado utilizar-se da proximidade com o superior imediato para obter 
favores pessoais ou estabelecer uma rotina de trabalho diferenciada em relação aos demais; 

IV. Compete ao profissional de Secretariado respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem 
preconceito de cor, religião, cunho político ou posição social. 

 
(A) Apenas uma afirmação está correta. 
(B) Apenas duas afirmações estão corretas. 
(C) Apenas três afirmações estão corretas. 
(D) As quatro afirmações estão corretas. 
(E) As quatro afirmações estão incorretas. 

 
33. No exercício de suas atividades, o profissional de Secretariado Executivo utiliza um instrumento simples, porém 

muito importante, para a eficácia de suas tarefas, a agenda. “Agenda é um livro em que se anotam 
compromissos, despesas, atividades, datas e horários” (MEDEIROS, 1999, p. 66). Sobre esse assunto, 
classifique as afirmações a seguir em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. O objetivo da agenda é aumentar a eficiência, pois possibilita organizar e lembrar compromissos tanto do 

profissional de Secretariado como do seu executivo; 
II. É muito importante que a agenda do profissional de Secretariado esteja rigorosamente uniforme e coerente 

com a agenda do executivo, isto é, identicamente anotadas; 
III. Cabe ao profissional de Secretariado marcar compromissos e cancelar aqueles que não forem de interesse 

do executivo, bem como alterar um ou outro quando for necessário; 
IV. Recomenda-se não marcar compromissos com pessoas que seu executivo não gostaria de receber, bem 

como para véspera de uma viagem ou férias ou logo após seu retorno. 
 

(A) V; V; V; V. 
(B) V; V; F; V. 
(C) V; F; V; F. 
(D) V; F; F; V. 
(E) V; V; V; F. 

 
34. “As reuniões são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer empreendimento” (FUERTH, 2009, p. 01). 

Assim, analise as etapas a seguir sobre os procedimentos necessários para realização de uma reunião e 
estabeleça a sequência correta da realização de cada etapa para que a reunião seja bem sucedida. Em 
seguida, marque a opção que contém a sequência CORRETA. 

 
(   ) Saber o número exato de participantes.  
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(   ) Emitir a convocação.  
(   ) Marcar data, local e horário. 
(   ) Confirmar as presenças. 
(   ) Preparar o local e o material a ser utilizado durante a reunião.  
(   ) Ter conhecimento da pauta da reunião. 
(   ) Acompanhar a realização da reunião.  

 
(A) 2; 5; 1; 4; 6; 3; 7 
(B) 2; 4; 1; 6; 5; 3; 7 
(C) 2; 4; 1; 5; 6; 3; 7 
(D) 3; 5; 1; 4; 2; 6; 7 
(E) 3; 6; 1; 5; 2; 4; 7 

 
35. “Etimologicamente, comunicação significa tornar comum, trocar opiniões, fazer saber; implica participação, 

interação, troca de mensagens. É um processo de participação de experiências que altera a disposição mental 
das partes envolvidas. O conhecimento desse processo proporciona à secretária maior segurança e eficiência 
na elaboração de textos significativamente básicos à atividade da empresa” (MEDERIOS, 1999, p. 209). Diante 
da importância da comunicação para o profissional de Secretariado Executivo, assinale a opção INCORRETA 
sobre o processo de comunicação. 

 
(A) Emissor é um dos elementos do processo de comunicação, sendo responsável por emitir uma mensagem 

para um receptor ou destinatário. 
(B) Canal é o suporte material que possibilita veicular uma mensagem de um emissor a um receptor, através 

do espaço e do tempo. 
(C) A comunicação pode ser verbal quando utiliza as palavras através da linguagem oral ou escrita e não-

verbal quando as mensagens são transmitidas através de gestos, olhar, tom de voz etc. 
(D) Código fechado é o que permite apenas uma interpretação devido ao uso de palavras precisas, exatas. Já 

o código aberto é exatamente o oposto, permitindo mais de uma interpretação em função de as palavras 
usadas serem vagas ou genéricas. 

(E) Mesmo que a mensagem não seja compreendida pelo receptor, é correto afirmar que a comunicação foi 
efetiva, uma vez que todos os elementos do processo de comunicação foram utilizados, a saber: emissor, 
código, mensagem, canal, receptor, ruídos e feedback. 

 
36. O surgimento de novas tecnologias, sobretudo as da Informação, provocou alterações no perfil do profissional 

de Secretariado Executivo. Hoje o perfil desse profissional é bastante arrojado para poder suprir as 
necessidades das organizações e dos executivos. Nesse sentido, assinale a opção cuja palavra NÃO 
representa e/ou não se encaixa no atual perfil do profissional de Secretariado Executivo. 

 
(A) Exclusivo. 
(B) Multifuncional. 
(C) Proativo. 
(D) Dinâmico. 
(E) Flexível. 

 
37. O correto uso do telefone é dever do profissional de Secretariado. A esse respeito, Medeiros (1999, p. 195) 

afirma que “saber usar o aparelho telefônico, portanto, é uma habilidade indispensável à secretária. Se você 
souber utilizá-lo com eficiência, além de economizar dinheiro com ligações inúteis, inconvenientes e 
demoradas, transmitirá imagem positiva de sua empresa”. A respeito desse tema e das regras de correto uso 
do telefone, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Caso você faça a ligação, esteja pronta para falar. Nunca levante o telefone se não puder iniciar o diálogo 

imediatamente. 
(B) Devido ao seu perfil polivalente, é permito ao profissional de Secretariado realizar outras tarefas enquanto 

fala ao telefone. 
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(C) É imprescindível que ao atender ao telefone, o profissional de Secretariado faça a correta identificação da 
empresa em que trabalha. 

(D) Com relação à tonalidade da voz, esta deve ser segura, atenta e natural. O vocabulário deve ser correto e 
profissional. 

(E) A demora no atendimento do telefone, além de bloquear a linha de chamada, transmite uma imagem 
negativa da empresa. 

 
 
38. A Etiqueta, seja ela social ou profissional, é de muito valor para todo e qualquer profissional, tanto na empresa, 

como em outros ambientes. A Etiqueta, de um modo geral, pode ser definida como um conjunto de regras que 
busca melhorar a convivência entre as pessoas, através do bom comportamento, da boa apresentação pessoal 
e dos bons costumes de acordo com o ambiente frequentado. Um bom exemplo de ambiente onde a etiqueta 
deve ser aplicada é no almoço de negócios, ocasião muito presente no mundo dos negócios da atualidade. 
Sobre esse tema, é CORRETO afirmar que 

 
I. quando o almoço é de negócios, a regra é que quem convida paga a conta; 
II. é o convidado que deve definir quando entrar nos assuntos relacionados aos negócios; 
III. bebida alcoólica não é recomendável em almoço ou jantar de negócios. Contudo, se houver, é o anfitrião 

que delibera sobre essa questão; 
IV. o assunto de negócios deve ser tratado após o almoço ou jantar, durante a sobremesa ou cafezinho. 

 
(A) As quatro afirmações estão corretas. 
(B) As afirmações I, II e III estão corretas. 
(C) As afirmações I, II e IV estão corretas. 
(D) As afirmações I, III e IV estão corretas. 
(E) As quatro afirmações estão incorretas. 

 
39. O planejamento, a organização e a execução de eventos fazem partes da rotina de trabalho do profissional de 

Secretariado Executivo. Assim, é imprescindível que ele tenha conhecimentos dos tipos de eventos e de suas 
características, para que possa obter êxito no cerimonial do evento a ser organizado. Dessa forma, o evento 
caracterizado por agrupar especialistas de renome ao qual expõem seus conhecimentos e suas experiências 
sobre assuntos dentro de um mesmo tema, com duração de um a três dias, no intuito de analisar, discutir e 
estudar determinado assunto sob diversos ângulos é denominado de 

 
(A) Seminário. 
(B) Congresso. 
(C) Simpósio. 
(D) Conferência. 
(E) Fórum. 

 
40. Administrar seu tempo na época em que vivemos se tornou algo totalmente indispensável e necessário, que 

deveria vir como matéria básica na pré-escola, para que se criassem bons hábitos de produtividade logo na 
nossa infância. Esses bons hábitos com a administração do tempo tornam-se ainda mais essenciais na vida do 
profissional de Secretariado Executivo. Sobre esse tema, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Planejar atividades, organizar os recursos necessários à execução das tarefas, estabelecer prazos são 

alguns dos cuidados indispensáveis para o correto uso do tempo. 
(B) Realizar todas as tarefas nem sempre é possível em função da velocidade com que a rotina de trabalho se 

processa. Assim, estabelecer prioridades deve ser um hábito do profissional de Secretariado Executivo. 
(C) Controlar o andamento da realização das tarefas no ambiente de trabalho também deve ser uma 

constante para o profissional de Secretariado executivo, para isso deve ter tudo bem anotado com 
informações sobre cada tarefa a ser realizada. 

(D) Administrar o tempo requer organização do ambiente de trabalho, visto que na realização das atividades é 
essencial que o material a ser usado esteja no seu devido lugar. 
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(E) É indispensável que todo profissional de Secretariado executivo saiba administrar bem o seu tempo. 
Contudo, o tempo do executivo deve ser administrado por ele mesmo, visto que se trata de uma questão 
muito particular, na qual o(a) Secretário(a) não deve interferir. 

 
41. Os métodos de arquivamento fazem parte da Gestão de Documentos. A seguir, estão relacionados, na primeira 

coluna, os principais métodos e, na segunda, as respectivas características. Correlacione-as e, em seguida, 
marque a opção que contém a sequência CORRETA. 

 
1- Alfabético. 
2- Geográfico. 
3- Numérico Simples. 
4- Por assunto. 
5- Alfanumérico. 

(   ) Método que trabalha com uma tabela constituída de divisões do alfabeto, 
previamente planejadas a critério do profissional responsável pela sua 
elaboração e numeradas em ordem crescente; 

(   )  Método constituído da atribuição de um número a cada correspondente ou 
cliente, obedecendo-se à ordem de entrada ou de registro. Nesse método, faz-
se necessário o uso de um índice alfabético remissivo; 

(   ) Método simples, porém não é de fácil aplicação, pois depende da interpretação 
dos documentos sob análise, além de amplo conhecimento das atividades 
institucionais;  

(   ) A pesquisa é feita de forma direta não sendo necessário recorrer a nenhum 
índice auxiliar para localizar o documento. É considerado o mais simples e 
baseado no próprio nome do documento;  

(   )  Método bastante utilizado quando o principal elemento a ser considerado em 
um documento é a procedência ou o local. 

 
(A) 5; 3; 4; 1; 2 
(B) 5; 3; 1; 4; 2 
(C) 5; 3; 2; 4; 1 
(D) 3; 5; 4; 1; 2 
(E) 3; 5; 1; 4; 2 

 
42. No método Alfabético, antes do arquivamento, faz-se necessário o emprego de algumas regras, chamadas de 

regras de alfabetação. Marque a opção cuja regra foi aplicada de forma INCORRETA. 
 

(A) No caso do nome “Carlos Santos”, arquiva-se “Santos, Carlos”. 
(B) No caso do nome “Diego São Paulo”, arquiva-se “Paulo, Diego São”. 
(C) No caso do nome “Joaquim Castelo Branco”, arquiva-se “Castelo Branco, Joaquim”. 
(D) No caso do nome “Ministro Celso Campos”, arquiva-se “Campos, Celso (Ministro)”. 
(E) No caso do nome “João de Almeida”, arquiva-se “Almeida, João de”. 

 
43. Uma das utilidades de um documento arquivístico é a de servir como prova. Contudo, para que ele sirva de 

prova, é preciso que tenha as seguintes características, EXCETO: 
 

(A) Autêntico. 
(B) Fidedigno. 
(C) Completo e inalterado. 
(D) Usável. 
(E) Secreto. 

 
44. A Gestão de Pessoas é uma das funções administrativas mais importantes das organizações, sendo relevante 

que o profissional de Secretariado Executivo tenha conhecimentos sobre esse assunto. A seguir, estão alguns 
conceitos relacionados à Gestão de Pessoas. Marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Recrutamento é o processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos, a pessoa que 

melhor alcança os critérios necessários para a posição disponível, considerando as atuais condições de 
mercado. 

(B) O Recrutamento pode ser interno ou externo, dependendo da necessidade da organização. 



(C) Os processos de manutenção de pessoas existem para manter as pessoas satisfeitas e motivadas e para 
assegurar condições físicas, psicológica
compromisso e de “vestir sua camisa”.

(D) Entre os tipos de seleção, existe o modelo de classificação, no qual vários candidatos disputam várias 
vagas. 

(E) Enquanto o objetivo do recrutamento é abastecer o proces
candidatos –, o objetivo da seleção é escolher e classificar os candidatos mais adequados às 
necessidades do cargo e da organização.

 
45. Cada vez mais surgem novos negócios dos mais variados tipos. Isso demonstra que 

perdendo o medo de empreender. Abrir seu próprio negócio é uma das possibilidades profissionais do(a) 
Secretário(a) no Brasil. Contudo, para ser empreendedor é preciso ter características bem peculiares. Sobre as 
características do empreendedor, marque a opção que INCORRETA.

 
(A) O empreendedor deve ser ousado, pois muitas serão as barreiras e os medos que surgirão ao longo do 

processo de empreender. 
(B) O sucesso do empreendimento depende do grau de formação acadêmica do empreendedor, de modo 

os melhores empreendedores sempre são os que possuem nível superior.
(C) Motivação é essencial para todos que buscam o empreendimento como forma de vida, pois até que o 

negócio se consolide, com certeza, existirão dias difíceis.
(D) Investir recursos próprios ou provenientes de um financiamento em um empreendimento é algo que exige 

do empreendedor muita coragem.
(E) Comprometer-se com o negócio é essencial para o sucesso do mesmo, de modo que o empreendedor 

deve ter muita dedicação nos primeiros momentos do empreen
 
46. Tão importante quanto conhecer os métodos de arquivamento é saber qual o equipamento e/ou móvel deve ser 

utilizado para garantir a preservação dos documentos arquivados. Assim, são tipos de móveis e/ou 
equipamentos, EXCETO. 

 
(A) Horizontal. 
(B) Vertical Frontal. 
(C) Diagonal. 
(D) Vertical Lateral. 
(E) Rotativo. 

 
47. Um das primeiras fases para se aprender a Taquigrafia é conhecer os sinais taquigráficos ou taquigramas. 

Baseado nos seus conhecimentos sobre os sinais taquigráficos, marque a opção cujos sons corresp
taquigrama a seguir:  

 

Taquigrama:     
 

(A) FE; VE. 
(B) CHE; GE; J; X. 
(C) LE; LHE; L. 
(D) NE; NHE; N. 
(E) RE; RRE; R. 

 
48. Na Taquigrafia, as reduções consistem em regras para suprimir letras no momento em que se está 

taquigrafando, com o objetivo de ganhar uma maior agilidade. Sobre esse tema, analise as 
e, em seguida, marque a opção CORRETA.

 
I. A redução do “R” e do “L” ocorre quando eles estiverem localizados no meio da sílaba, depois de uma 

consoante a antes de uma vogal. Para identificar a supressão dessas letras, aumenta
consoante anterior; 
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Os processos de manutenção de pessoas existem para manter as pessoas satisfeitas e motivadas e para 
assegurar condições físicas, psicológicas e sociais de permanecer na organização, obter seu 
compromisso e de “vestir sua camisa”. 

existe o modelo de classificação, no qual vários candidatos disputam várias 

Enquanto o objetivo do recrutamento é abastecer o processo seletivo de sua matéria prima 
, o objetivo da seleção é escolher e classificar os candidatos mais adequados às 

necessidades do cargo e da organização. 

Cada vez mais surgem novos negócios dos mais variados tipos. Isso demonstra que 
perdendo o medo de empreender. Abrir seu próprio negócio é uma das possibilidades profissionais do(a) 
Secretário(a) no Brasil. Contudo, para ser empreendedor é preciso ter características bem peculiares. Sobre as 

reendedor, marque a opção que INCORRETA. 

O empreendedor deve ser ousado, pois muitas serão as barreiras e os medos que surgirão ao longo do 

O sucesso do empreendimento depende do grau de formação acadêmica do empreendedor, de modo 
os melhores empreendedores sempre são os que possuem nível superior. 
Motivação é essencial para todos que buscam o empreendimento como forma de vida, pois até que o 
negócio se consolide, com certeza, existirão dias difíceis. 

ou provenientes de um financiamento em um empreendimento é algo que exige 
do empreendedor muita coragem. 

se com o negócio é essencial para o sucesso do mesmo, de modo que o empreendedor 
deve ter muita dedicação nos primeiros momentos do empreendimento. 

Tão importante quanto conhecer os métodos de arquivamento é saber qual o equipamento e/ou móvel deve ser 
utilizado para garantir a preservação dos documentos arquivados. Assim, são tipos de móveis e/ou 

Um das primeiras fases para se aprender a Taquigrafia é conhecer os sinais taquigráficos ou taquigramas. 
Baseado nos seus conhecimentos sobre os sinais taquigráficos, marque a opção cujos sons corresp

 

Na Taquigrafia, as reduções consistem em regras para suprimir letras no momento em que se está 
taquigrafando, com o objetivo de ganhar uma maior agilidade. Sobre esse tema, analise as 
e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

“R” e do “L” ocorre quando eles estiverem localizados no meio da sílaba, depois de uma 
consoante a antes de uma vogal. Para identificar a supressão dessas letras, aumenta
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Os processos de manutenção de pessoas existem para manter as pessoas satisfeitas e motivadas e para 
s e sociais de permanecer na organização, obter seu 

existe o modelo de classificação, no qual vários candidatos disputam várias 

so seletivo de sua matéria prima – os 
, o objetivo da seleção é escolher e classificar os candidatos mais adequados às 

Cada vez mais surgem novos negócios dos mais variados tipos. Isso demonstra que os brasileiros estão 
perdendo o medo de empreender. Abrir seu próprio negócio é uma das possibilidades profissionais do(a) 
Secretário(a) no Brasil. Contudo, para ser empreendedor é preciso ter características bem peculiares. Sobre as 

O empreendedor deve ser ousado, pois muitas serão as barreiras e os medos que surgirão ao longo do 

O sucesso do empreendimento depende do grau de formação acadêmica do empreendedor, de modo que 

Motivação é essencial para todos que buscam o empreendimento como forma de vida, pois até que o 

ou provenientes de um financiamento em um empreendimento é algo que exige 

se com o negócio é essencial para o sucesso do mesmo, de modo que o empreendedor 

Tão importante quanto conhecer os métodos de arquivamento é saber qual o equipamento e/ou móvel deve ser 
utilizado para garantir a preservação dos documentos arquivados. Assim, são tipos de móveis e/ou 

Um das primeiras fases para se aprender a Taquigrafia é conhecer os sinais taquigráficos ou taquigramas. 
Baseado nos seus conhecimentos sobre os sinais taquigráficos, marque a opção cujos sons correspondem ao 

Na Taquigrafia, as reduções consistem em regras para suprimir letras no momento em que se está 
taquigrafando, com o objetivo de ganhar uma maior agilidade. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir 

“R” e do “L” ocorre quando eles estiverem localizados no meio da sílaba, depois de uma 
consoante a antes de uma vogal. Para identificar a supressão dessas letras, aumenta-se o taquigrama da 



II. Haverá redução do “M” e do “N” quando uma des
esta sílaba não seja a última. Para substituir o “M” ou “N”, coloca
consoante; 

III. Reduz-se o “R”, “L” e o “S” quando uma dessas letras vier no final de uma sílaba
for a última da palavra. Coloca
consoante. 

 
(A) Apenas a afirmação I está verdadeira.
(B) Apenas as afirmações I e II estão verdadeiras.
(C) Apenas as afirmações I e III estã
(D) As afirmações I, II e III estão verdadeiras.
(E) As afirmações I, II e III são falsas.

 
49. Segundo a legislação que regulamenta a profissão de Secretário Executivo, constitui

atribuições a taquigrafia de ditados, discursos, 
ambiente de trabalho. A seguir, analise a frase que está taquigrafada.

 

 
A opção que representa a tradução CORRETA da frase acima é:

 
(A) Se não for possível, pelo menos eu tentarei.
(B) Se não for meu, não será de mais ninguém.
(C) Se não houver chances, por favor, me fale agora.
(D) Se não houver chuva, em vão será o plantio.
(E) Se não houver frutos, valeu a beleza das flores.

 
50. Semelhantes às reduções, as abreviações suprimem parte de uma palavra com o objetiv

maior agilidade no processo de taquigrafia. Assim, analise as informações a seguir: 
 

GRUPO 1: -ADO; -ADA; -EDO; -EDA; 
GRUPO 2: -ÂNCIA; -ÊNCIA; -INCIA; 
GRUPO 3: -EIRO; -EIRA; -NHEIRO; 
GRUPO 4: -ÁGIO; -ÉGIO; -IGIO; -ÓGIO; 

 
A opção que contém, respectivamente, os símbolos correspondentes aos grupos de reduções acima é:

 
(A) Grupo 1: “~”(til); grupo 2: “=”(Sinal de igualdade); grupo 3: “^”(acento circunflexo); grupo 4: “,”(vírgula).
(B) Grupo 1:“^”(acento circunflexo); grupo 2: “~”(til); grupo 3: “,”(vírgula); grupo 4: “=”(Sinal de igualdade).
(C) Grupo 1: “^”(acento circunflexo); grupo 2: “~”(til); gr
(D) Grupo 1: “=”(Sinal de igualdade); grupo 2: “,”(vírgula); grupo 3: “^”(acento circunflexo); grupo 4 “~”(til).
(E) Grupo 1: “=”(Sinal de igualdade); grupo 2: “^”(acento circunflexo); grupo 3: “~”(til); grupo 
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Haverá redução do “M” e do “N” quando uma dessas letras vier localizada no final de uma sílaba, desde que 
esta sílaba não seja a última. Para substituir o “M” ou “N”, coloca-se um “~” (til) onde foi retirada a 

se o “R”, “L” e o “S” quando uma dessas letras vier no final de uma sílaba
for a última da palavra. Coloca-se um pequeno sinal, semelhante ao sinal agudo, onde foi retirada a 

Apenas a afirmação I está verdadeira. 
Apenas as afirmações I e II estão verdadeiras. 
Apenas as afirmações I e III estão verdadeiras. 
As afirmações I, II e III estão verdadeiras. 
As afirmações I, II e III são falsas. 

Segundo a legislação que regulamenta a profissão de Secretário Executivo, constitui
atribuições a taquigrafia de ditados, discursos, conferências, entre outras atividades relacionadas ao seu 
ambiente de trabalho. A seguir, analise a frase que está taquigrafada. 

A opção que representa a tradução CORRETA da frase acima é: 

Se não for possível, pelo menos eu tentarei. 
não será de mais ninguém. 

Se não houver chances, por favor, me fale agora. 
Se não houver chuva, em vão será o plantio. 
Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. 

Semelhantes às reduções, as abreviações suprimem parte de uma palavra com o objetiv
maior agilidade no processo de taquigrafia. Assim, analise as informações a seguir:  

EDA; -IDO; -IDA; -ODO; -ODA; -UDO; UDA; -UDE e plural dos mesmos. 
INCIA; -UNCIA; -GÊNCIA e plural dos mesmos. 

NHEIRO; -NHEIRA e plural dos mesmos. 
ÓGIO; -ÚGIO e plural dos mesmos.  

A opção que contém, respectivamente, os símbolos correspondentes aos grupos de reduções acima é:

grupo 2: “=”(Sinal de igualdade); grupo 3: “^”(acento circunflexo); grupo 4: “,”(vírgula).
Grupo 1:“^”(acento circunflexo); grupo 2: “~”(til); grupo 3: “,”(vírgula); grupo 4: “=”(Sinal de igualdade).
Grupo 1: “^”(acento circunflexo); grupo 2: “~”(til); grupo 3: “=”(Sinal de igualdade); grupo 4 “,”(vírgula).
Grupo 1: “=”(Sinal de igualdade); grupo 2: “,”(vírgula); grupo 3: “^”(acento circunflexo); grupo 4 “~”(til).
Grupo 1: “=”(Sinal de igualdade); grupo 2: “^”(acento circunflexo); grupo 3: “~”(til); grupo 

Edital 05/11 – Cargo: Secretário Executivo 

 

sas letras vier localizada no final de uma sílaba, desde que 
se um “~” (til) onde foi retirada a 

se o “R”, “L” e o “S” quando uma dessas letras vier no final de uma sílaba e quando esta sílaba não 
se um pequeno sinal, semelhante ao sinal agudo, onde foi retirada a 

Segundo a legislação que regulamenta a profissão de Secretário Executivo, constitui-se em uma de suas 
conferências, entre outras atividades relacionadas ao seu 

 

Semelhantes às reduções, as abreviações suprimem parte de uma palavra com o objetivo de proporcionar 
 

UDE e plural dos mesmos.  

A opção que contém, respectivamente, os símbolos correspondentes aos grupos de reduções acima é: 

grupo 2: “=”(Sinal de igualdade); grupo 3: “^”(acento circunflexo); grupo 4: “,”(vírgula). 
Grupo 1:“^”(acento circunflexo); grupo 2: “~”(til); grupo 3: “,”(vírgula); grupo 4: “=”(Sinal de igualdade). 

upo 3: “=”(Sinal de igualdade); grupo 4 “,”(vírgula). 
Grupo 1: “=”(Sinal de igualdade); grupo 2: “,”(vírgula); grupo 3: “^”(acento circunflexo); grupo 4 “~”(til). 
Grupo 1: “=”(Sinal de igualdade); grupo 2: “^”(acento circunflexo); grupo 3: “~”(til); grupo 4 “,”(vírgula). 


