
 



 
 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas. 
 

1. Caderno de Questões  
 
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas: 
PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035 
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100 
 

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente 
comunicada ao Fiscal da sala. 

 

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, objetiva de proposição simples. 
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas: 
V, se a proposição é verdadeira; 
F, se a proposição é falsa. 

 

 
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta. 
 
LEMBRE-SE: 

� A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto. 
 

� A resposta errada vale – 1 (menos um), isto é, você não ganha  o ponto e ainda tem 
descontado o ponto que ganhou em outra questão. 

 

� A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você 
não ganha nem perde nada. 

 
 
2. Folha de Respostas 
 
• A Folha de Respostas é  pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e 

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado 
para esse fim. 

 

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com 
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  
Exemplo:                                          

 

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é 
de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 

QUESTÕES de 001  a  020  
 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
QUESTÕES de 001 a 013 
 
TEXTO:     
 

O VIÉS DAS PALAVRAS 
 

 
 
 
 

05 – 
 
 
 
 

10 – 
 
 
 
 

15 – 
 
 
 
 

20 – 
 
 
 
 
 

É comum as gentes eruditas desprezarem a moda em suas diferentes modalidades e 
gêneros. Julgam-se comprometidas com os valores eternos que repudiam o efêmero. Elas 
reclamam de tudo o que pode ser transitório, mas são as primeiras a embarcar na canoa 
furada das novidades em matéria de linguagem. 

Já foi tempo em que era erudito falar em “a nível de”, como foi radiante quem 
descobriu que as coisas devem se inserir num contexto. Os jornalistas mais escolados 
descobriram o verbo “disparar” para se referir a alguma coisa que é respondida na bucha ― e 
aí está uma palavra, “bucha”, contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda. 

Entrou em circulação, entre as cultas gentes, a palavra viés. Fui ao “Aurélio” e ao 
“Houaiss” para saber do que se tratava. Para Aurélio, viés é uma direção oblíqua ou uma tira 
de pano cortada no sentido diagonal da peça. Olhar de viés equivale a olhar de esguelha. 

Para Houaiss, que sempre foi modernamente complicado, viés é “o meio furtivo, 
esconso, de obter ou fazer concluir algo”. Tive preguiça de consultar o que era “esconso”, 
mas acho que entendi mais ou menos. 

O espantoso é que, há cinco, seis anos, ninguém se atrevia a mencionar essa 
palavra, a não ser em matéria de costura, ou seja, da tira de pano cortada em sentido diagonal 
da peça. De repente, tudo passa a ser viés, o econômico, o social, o político, o artístico, o 
esportivo e o culinário. 

Quem diz ou escreve “viés” sente-se um iluminado, um Moisés com as tábuas da 
lei. Outra noite, numa palestra com estudantes, um deles me perguntou se era legítimo o viés 
da literatura atual. 

Sinceramente, não entendi bem a pergunta, porque ainda não havia ido ao 
dicionário do Houaiss. Se tivesse ido, responderia que a literatura olha de esguelha a 
sociedade. No fundo, é uma coisa esconsa.    

 
CONY, Carlos Heitor. O viés das palavras. Folha de S. Paulo , São Paulo, 5 jun. 2005. Caderno Opinião, p. A2. 
 
 
 



 
 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Português – 2 

Questão 001  
   

Carlos Heitor Cony, nesse texto, manifesta uma visão crítico-irônica sobre os modismos 
lingüísticos. 
 
Questão 002 
 
O texto destaca a perenidade do significado das palavras consideradas eruditas. 
 
Questão  003 

   
Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o autor interage com outros 
enunciadores do discurso. 
 
Questão  004 

 
O fragmento “que sempre foi modernamente complicado” (l. 12) expressa um juízo de 
valor do autor do texto. 
 
Questão 005 
 
O fragmento “embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem” (l. 3-4) 
exemplifica o uso de linguagem figurada no texto. 
 
Questão 006  
 
No segundo parágrafo, os termos “disparar” (l. 7) e “na bucha” (l. 7) são considerados 
sinônimos  e, ambos,  anacrônicos. 
 
Questão 007  
 
Os significados da palavra “viés”, nos dicionários Aurélio e Houaiss, são idênticos e 
exemplificam um caso de precisão de linguagem. 
 
Questão 008 
 
A expressão “No fundo” (l. 24) equivale a Na realidade. 
 
Questão 009  

 
O sujeito de “Julgam-se” (l. 2), “repudiam” (l. 2) e  “são as primeiras a embarcar na canoa 
furada” (l. 3-4) é sempre o mesmo e já foi esclarecido no início do parágrafo. 
 
Questão 010  
 
No primeiro parágrafo, o elemento argumentativo “mas” (l. 3) introduz um ato contraditório 
das “gentes eruditas” (l. 1) em relação à moda. 
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Questão 011 
 

O termo “que as coisas devem se inserir num contexto” (l. 6) completa o sentido do verbo e, 
sem alterar o sentido da frase, pode ser assim reestruturado: que as coisas devem ser 
inseridas num contexto. 
 

Questão 012  
   

A expressão “contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.” (l. 8) 
identifica espaços. 
 

Questão 013 
 

A forma  verbal “responderia” (l. 23) permite a correta reestruturação teria respondido. 
 
QUESTÕES de 014 a 019 
 

TEXTO:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISSÉRIE  JK.  Uma  história  que  entrou  para  a  História.  Veja,  São  Paulo:  Abril,  ed. 1937, ano 38,  n. 52, p. 183, 
28 dez. 2005. 
 
Questão 014 

 
O texto constitui uma peça publicitária destinada a um público predeterminado e restrito: os 
políticos. 



 
 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Português – 4 

Questão 015  
   

A análise do texto verbal da propaganda permite inferir que a minissérie mescla realidade 
histórica com fantasia. 
 
Questão 016  

   
A propaganda da minissérie tem como objetivo exaltar o discurso político da era JK. 
 
Questão 017  

   
Em “o personagem principal é um  Presidente da República”, os termos “o”  e  “um”  
denotam, respectivamente, precisão e imprecisão. 
 
Questão 018  

   
No trecho “Minissérie JK. Uma história que entrou para a História.”, o ponto após “JK” pode 
ser substituído por dois pontos, uma vez que aquilo que é enunciado logo depois tem valor 
apositivo. 
 
Questão 019  

   
Na frase “Estes poderiam ser elementos de qualquer história, a  não ser por um detalhe ”, 
o trecho destacado exprime restrição. 
 
Questão 020  
 
TEXTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WATTERSON,  Bill.  Calvin  &  Haroldo. Disponível em: <http://depositodocalvin. blogspot.com/2005/12/calvin-
haroldo-tirinha-198.html> Acesso em: 8 jan.2006 

 
Nessa tira, o humor se instaura a partir do significado ambíguo do verbo “comer”, o que é 
desfeito nas duas falas finais. 
 

* * * 
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÕES de 021 a 035 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 

 
Questão 021 
 
Enquanto, na administração particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 
Questão 022 

Os Estados-Membros são entidades federativas que compõem a União, dotadas de 
soberania. 
 

Questão 023 

A existência do Estado se justifica como entidade prestadora de serviços e de utilidades 
aos indivíduos, proporcionando o maior grau possível de bem-estar social. 
 

Questão 024 

Os governantes, preocupados com a qualidade das ações, podem terceirizar serviços que 
seriam exclusivos do Estado. 
 

Questão 025 

O direito de fiscalizar e exigir do concessionário o correto fornecimento do serviço 
compete, também, ao usuário dos Serviços de Utilidade Pública. 
 
Questão 026 

 
O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, com períodos de duração diferentes, 
elaborado pelo poder público para o governo federal e para os governos estaduais e 
municipais. 
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Questão 027 

O processo de Tomada de Contas relativo a adiantamento feito a servidor público deve 
ser constituído de comprovantes originais das despesas realizadas, dentro do prazo de 
aplicação para o qual o adiantamento foi concedido. 
 

Questão 028 

Denomina-se Servidor em Alcance aquele que foi atingido pelas malhas do Imposto de 
Renda. 
 
Questão 029 
 
Em um processo de licitação, as condições de preço constituem o aspecto estabelecido 
para ser levado em conta no julgamento das propostas. 
 
Questão 030 

Nos casos de guerra ou de grave perturbação da ordem e nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, é dispensável a licitação. 
 
Questão 031 

O uso da política orçamentária visando ao alcance de um equilíbrio econômico da 
sociedade é próprio da função distributiva do Estado. 
 

Questão 032 

Mesmo havendo candidatos aprovados em concurso anterior, com prazo de validade não 
expirado, poderá ser aberto novo concurso, se a Administração assim o julgar adequado. 
 
Questão 033 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório de 24 meses. 
 
Questão 034 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como 
primados maiores que devem nortear o servidor público. 
 
Questão 035 

A Constituição Brasileira assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
 
 
 

* * * 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÕES de 036 a 050 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 036 a 050, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 036 
 
A  facilidade  de se  poder  realizar  a  navegação  off-line no Internet Explorer consiste 
em armazenar  as  páginas desejadas de um determinado site quando o usuário estiver 
on-line, indicando o número de níveis de link que devem ser armazenados. 
 
Questão 037 
 
No  Internet Explorer, na guia de segurança, a zona de Intranet Local aplica-se a sites 
não-confiáveis e que requerem uma configuração mais restrita. 
 
Questão 038 
 
Ao se clicar em um link, na web, que direciona para um documento PDF, deve-se levar 
em consideração o nível de segurança desse site, pois os documentos PDF têm sido 
largamente usados para formatar o HD dos usuários que não possuem o programa 
“Adobe Acrobat Reader”. 
 
Questão 039 
 
Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os 
dígitos 0 e 1 (Bit), e, por essa razão, foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se 
destaca o ASCII, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, 
sinais de pontuação e outros símbolos. 
 
Questão 040 
 
Os sistemas antigos de representação de dados usam sete ou oito Bits para caracterizar 
os símbolos, representando, respectivamente, 128 ou 256 símbolos diferentes, enquanto 
um novo sistema, o Unicode, utiliza dois bytes e pode representar 512 símbolos 
diferentes. 
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QUESTÕES de 041 a 043 
 

 
 
 

A figura acima representa as opções da Internet. Com base em sua análise, é 
correto afirmar: 
 
Questão 041 
 
O botão “Excluir Cookies” elimina todas as imagens que foram armazenadas nas visitas 
às páginas da Web. 
 
Questão 042 
 
Clicando-se em “Configurações”, pode-se selecionar a pasta onde serão armazenados os 
arquivos temporários, resultado do processo de navegação na Web. 
 
Questão 043 
 
Na aba “Programas”, deve-se informar o endereço dos sites que não podem utilizar os 
cookies (programas), quando o navegador estiver exibindo uma página desse site. 
 
 



 
 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Informática Básica – 9 

QUESTÕES  044 e 045 
 

 
 

Questão 044 
 

Todo documento, no Word, é criado com base em um modelo, que geralmente é 
o Normal e que possui um dicionário definido para o documento inteiro. 

 
Pretendendo-se alterar o dicionário para apenas uma parte do texto, deve-se selecionar o 
trecho desejado e então solicitar a mudança do dicionário, escolhendo um idioma e 
clicando em OK. 
 

Questão 045 
 

Se a tecla “Padrão” for clicada, o Word adotará o idioma Inglês, já que esse programa foi 
feito nos Estados Unidos. 
 

Questão 046 
 

O ícone    que aparece na barra de status do Word indica que um texto está sendo 
digitado e, se for dado um duplo click sobre ele, pode-se salvar automaticamente o 
documento. 
 

Questão 047 
 
No Word, quando se deseja que a ortografia seja verificada automaticamente enquanto se 
está digitando um documento, deve-se selecionar a opção “Verificar ortografia ao digitar”, 
que pode ser encontrada no Menu de Ferramentas, no item “Opções”. 
 

Questão 048 
 

Com o Bloco de Notas, é possível editar e formatar um arquivo construído no padrão 
Word (Doc). 
 

Questão 049 
 

Em um aplicativo padrão Windows, os atalhos Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V representam, 
respectivamente, “Recortar”, “Copiar” e “Colar”. 
 

Questão 050 
 

No Windows Explorer, quando se está arrastando uma pasta para um outro local, se o 
ícone que acompanha o cursor apresenta um sinal de + (mais), é porque está sendo feita 
uma cópia dessa pasta e não apenas movendo-a. 
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

QUESTÕES de 051 a 100 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
QUESTÕES de 051 a 054 
 

O binômio chefe/secretário é fundamental para o bom desempenho da atividade 
secretarial e o sucesso do setor.  Assim, para que esse relacionamento funcione bem, 
deve haver entre eles: comunicação, confiança e integração. 
 
Sobre a atuação do Secretário, pode-se afirmar: 
 
Questão 051 
 
O Secretário e o Chefe devem procurar formar uma equipe, perfeitamente entrosada no 
dia-a-dia do escritório, buscando atingir assertividade. 
 
Questão 052 
 
O Secretário constrói a sua relação de confiança no tratamento de assuntos particulares e 
confidenciais do seu superior hierárquico e da empresa. 
 
Questão 053 
 
Objetivos e metas são premissas a serem conquistadas pelo Secretário nas 
organizações. 
 
Questão 054 
 
Delegar funções e aceitar delegação de seus superiores é uma competência social do 
Secretário. 
 
QUESTÕES 055 e 056 
 

O Secretário, no planejamento de viagens internacionais, toma algumas 
providências relevantes para a estada do Executivo em outro País.  
 

Em relação a esse assunto, pode-se afirmar: 
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Questão 055 
 
Um roteiro de viagens é composto por data, horário, compromissos, endereço, telefone e 
contatos empresariais.   
 
Questão 056 
 
A relação de documentos preparados para uma viagem e a documentação específica do 
Executivo são dispensáveis no roteiro de viagens. 
 
Questão 057 
 

Atualmente, o domínio de uma língua estrangeira e o conhecimento de uma 
segunda são pré-requisitos para a atuação do secretário.  

 
Assim, quando se recebe uma ligação internacional e não se tem a fluência do idioma, o 
Secretário entra em pânico e atinge a conversação. 
 
Questão 058 
 
São atribuições prioritárias de um Secretário as seguintes tarefas: correspondência, 
arquivo, follow-up, pessoal, agenda, atendimento telefônico e ao público, reuniões e uso 
das funções administrativas. 
 
Questão 059 
 
A  Lei nº 7.377/85  regulamenta,  no  Brasil,  a  profissão  do  Secretário  Executivo  que, 
para  exercer  suas  funções,  deve  ser  habilitado  através  do  registro  profissional  no 
Ministério  do  Trabalho,  e  a Lei nº 9.261/96 altera apenas a contagem de tempo dos 
não-habilitados por diploma para 36 (trinta e seis) meses. 
 
Questão 060 
 
Apenas são exigidos do Secretário os conhecimentos econômicos e técnico-financeiros e 
os de comportamento interpessoal. 
 
Questão 061 
 

O Secretário, para um bom relacionamento humano, precisa conhecer aspectos do 
comportamento, tais como: atitudes, motivação, satisfação de necessidades, frustração, 
comportamento defensivo e estereótipos. 
 
Questão 062 
 

As metáforas constituem modos distintos de ver as organizações, e, usualmente,  sete 
metáforas são motivo de pesquisa em comunicação organizacional, quais sejam: 
conduíte, lente, linkage, performance, símbolo, voz e discurso. 
 
Questão 063 
 

A compreensão do processo de comunicação é irrelevante para a eficácia da 
comunicação administrativa. 
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Questão 064 
 
O Secretário utiliza a competência tática na elaboração de relatórios administrativos 
persuasivos. 
 
QUESTÕES de 065 a 068 
 

De acordo com o livro “O Manual da Secretária ”, de João Bosco de Medeiros, a 
maior importância das cartas comerciais reside no fato de que não se pode considerá-las 
simples atividade que tem seus objetivos em si mesmas. Elas servem como instrumento 
para fechamento de negócios.  
 

Com base nessas informações, é correto afirmar: 
 
Questão 065 
 
O Secretário deve fazer triagem das correspondências confidenciais, particulares ou 
pessoais do seu Executivo e entregá-las fechadas ao destinatário. 
 
Questão 066 
 
As cartas comerciais, através do seu texto,revelam habilidades técnicas do Secretário, 
objetivando uma imagem positiva para o profissional e para a organização. 
 
Questão 067 
 
A correspondência comercial, se bem redigida, se dotada de criatividade, promove a 
imagem do emitente e resulta, necessariamente, em lucro. 
 
Questão 068 
 
Cabe ao Secretário fazer o controle da correspondência comercial por meio de listagem 
cronológica, no presencial,e através Sistema de Protocolo, no virtual. 
 
Questão 069 
 
A preocupação com a eficiência e com a exatidão, bem como o vocabulário preciso e uma 
linguagem simples são características do processo de comunicação. 
 
Questão 070 
 
O Secretário, na redação de cartas comerciais, deve apresentar as seguintes habilidades 
técnicas: exatidão, coerência de idéias, clareza e concisão. 
 
Questão 071 
 
Nas comunicações comerciais, o vocativo é empregado seguido de vírgula. 
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QUESTÕES de 072 a 075 
 
No II Encontro Brasileiro de Aperfeiçoamento Profissional para Secretárias , Leila K. 
Siqueira, falando sobre Eficiência Profissional, afirma o seguinte: 

 
Nosso desempenho profissional nos coloca em contato direto com tarefas e 
pessoas. Nosso dia-a-dia pode ser traduzido de 80% a 90% em 
comunicação e de 10% a 20% em atividades mecânicas. [...] O campo da 
comunicação, no desempenho secretarial, indica que entre 70% e 90% a 
nossa comunicação é oral, através do contato direto ou telefônico, e o 
restante é comunicação escrita. (SIQUEIRA. In: MEDEIROS; HERNANDES, 
2004, p. 46). 

 
Sobre o atendimento telefônico, pode-se afirmar: 

 
Questão 072 
 
Os princípios da cortesia, tranqüilidade, atenção e modulação da voz aplicam-se ao 
atendimento telefônico. 
 
Questão 073 
 
O uso do aparelho telefônico é uma habilidade indispensável ao Secretário Executivo que, 
ao ouvir tocar o telefone, deve atendê-lo imediatamente, dizendo “alô” e, em seguida, o 
nome da empresa e o seu próprio nome, acompanhado de um cumprimento. 
 
Questão 074 
 
O uso impróprio do telefone constitui um desperdiçador de tempo, sendo que a sua 
utilização deve ser racional, observando-se critérios, tais como: ouvir com atenção, ser 
objetivo na comunicação, conhecer o negócio e a hierarquia das pessoas em seus 
respectivos cargos. 
 
Questão 075 
 
O Secretário deve munir-se de lápis e papel para anotações antes de atender o telefone e 
somente deverá transferir a ligação para o Executivo após a identificação de quem o 
chamou. 
 
Questão 076 
 
A Constituição Federal, em seus Artigos 214

O
 e 217

O
, determina a importância dos 

arquivos, que podem ser públicos e privados. 
 
Questão 077 
 
O Hipertexto constitui trechos sublinhados ou destacados numa página de web, que tem a 
capacidade de transferir rapidamente o usuário de um para outro documento ou entre 
diferentes seções do mesmo documento. 
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Questão 078 
 
O Secretário, na organização e administração de arquivos, necessita identificar as fases 
que pressupõem o desenvolvimento das várias etapas de um trabalho, tais como: 
levantamento de dados, análise dos dados coletados, planejamento, implantação e 
acompanhamento do trabalho. 
 
QUESTÕES de 079 a 081 
 

A Agenda, instrumento crucial para uma administração eficiente do tempo, sendo 
considerada pelos secretários como a “memória viva ”, deve conter o registro confiável e 
preciso dos compromissos futuros e obedecer a certos critérios. 
 
Nesse caso, o Secretário deve adotar os seguintes procedimentos: 
 
Questão 079 
 
Elaborar um planejamento, ter disciplina e objetividade ao marcar os compromissos, 
evitando deixar um intervalo entre um compromisso e outro. 
 
Questão 080 
 
Evitar o uso de simbologia desconhecida, visando não dificultar a leitura de informações. 
 
Questão 081 
 
Objetivar uma melhor otimização do tempo do Executivo, sendo desnecessário que os 
dois tenham um horário diário, a fim de programar os novos compromissos e checar os 
antigos. 
 
QUESTÕES 082 e 083 
 

Em virtude de um novo panorama produtivo, as condições e as relações de 
trabalho mudaram radicalmente. Com o despertar da era da qualidade e da informática, 
nos anos 80 do século XX, surgiu a administração participativa e os chefes e secretários 
tiveram que atuar conjuntamente. 
 

Em relação a esse contexto, pode-se afirmar: 
 
Questão 082 
 
Os processos internos e externos são ferramentas para chefes e secretários, com a 
finalidade de atingir a excelência da qualificação de produtos e serviços na administração 
participativa. 
 
Questão 083 
 
As antigas peculiaridades da profissão foram substituídas por excelência profissional, 
competência, conhecimentos múltiplos, cultura e aperfeiçoamento contínuo, deixando o 
Secretário de ser um mero “executor de rotinas”, para tornar-se um “assessor”. 
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Questão 084 
 
A proposta brasileira de instauração do “Dia Internacional do Secretariado”  foi 
aprovada por representantes de 15 países no III Summit (Simpósio), realizado na Cidade 
do Cabo, na África do Sul, em junho de 1997, sendo a primeira quarta-feira do mês de 
abril a data da comemoração. 
 
Questão 085 
 
O  Código  de  Ética  do  Secretário  Brasileiro foi publicado no Diário Oficial da União de 
6 de julho de 1989, com a divisão de 8 Capítulos e 18 Artigos. 
 
Questão 086 
 
A recepção da alta administração, quando em estrutura mais enxuta, cabe ao Secretário, 
sendo que as novas ferramentas excluem o tradicional comportamento para recepção de 
clientes internos e externos.  
 
Questão 087 
 
O Palm, um organizador de informações em formato portátil, é um verdadeiro computador 
de mão, que permite obter dados da internet e da intranet de forma rápida e segura. 
 
Questão 088 
 
De acordo com a Portaria no 91, de 4 de dezembro de 2002, a edição do Manual de 
Redação Oficial da Presidência da República dispensa o emprego do superlativo 
“Ilustríssimo” para as autoridades, que recebem o tratamento de Vossa Senhoria, e para 
particulares, cujo vocativo “Senhor”, utilizado, deve ser seguido do nome do cargo 
respectivo. 
 
Questão 089 
 
Em termos econômicos, a Tabela de Temporalidade é uma ferramenta essencial ao 
Secretário, objetivando racionalizar o arquivamento. 
 
Questão 090 
 
Um secretário que atua como consultor deve ter a capacidade de análise e de 
entendimento da cultura organizacional, identificando pontos críticos e propondo 
estratégias de melhorias.   
 
Questão 091 
 
O Secretário, na gestão pela qualidade, aprende alguns termos técnicos, tais como TQC 
(Total Quality Control) ― gerenciamento da qualidade total ― e TQM ( Total Quality 
Management) ― controle da qualidade total. 
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Questão 092 
 

O uso dos softwares livres emerge como habilidade de gerenciamento do Secretário, 
diante dos novos paradigmas tecnológicos. 
 
Questão 093 
 

O Outlook Express é um aplicativo específico que permite enviar e receber e-mails, bem 
como registrar endereços e dados de contatos pessoais, na forma de catálogo, facilitando 
a construção de um banco de dados e gerenciando, com mais eficiência, as sessões de 
correio eletrônico. 
 
Questão 094 
 

O Secretário, no contexto organizacional, deve esforçar-se continuamente para tornar seu 
desempenho profissional um hábito, e, assim, será capaz de atingir a eficácia profissional. 
 
QUESTÕES 095 e 096 
 

As reuniões, que são necessárias para permutar, fornecer, receber informações 
e tomar decisões, costumam consumir grande parte do tempo dos executivos, em média 
mais da metade da semana. Organizar reuniões é uma das importantes tarefas do 
Secretário, requerendo dele um desempenho eficaz. 
 

São procedimentos adotados para organização das reuniões: 
 

Questão 095 
 

Providenciar  a  convocação  dos  participantes,  informando  a  data,  o  horário  de  início 
e  de  término,  o  local,  o  nome  dos participantes e o assunto a ser abordado, através 
de correspondência, fax ou e-mail, solicitando-se a confirmação da presença e 
assegurando-se  de  que  todos  receberam  o  comunicado. 
 

Questão 096 
 

Verificar a infra-estrutura do local, como, por exemplo a instalação de equipamentos, a 
documentação, o material e o serviço de copa necessários para garantir a adequação do 
ambiente, porém, após a reunião, não deve enviar a ata aos participantes. 
 

Questão 097  
 

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, uma mudança tornou-se não apenas uma 
necessidade, mas também um desafio, passando o Secretário a ser um gestor, sendo o 
feedback um processo que o auxilia na mudança de comportamento. 
 

QUESTÕES 098 e 099 
 

As funções administrativas são ferramentas gerenciais imprescindíveis para uma 
gestão eficaz. No cotidiano, cabe ao Secretário desenvolver uma diversidade de tarefas 
estratégicas, táticas e operacionais, tanto para o Executivo, quanto para a instituição. 
 

Sobre funções administrativas, pode-se afirmar: 
 
Questão 098 
 

Planejamento, organização, direção e controle são funções administrativas. 
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Questão 099 
 
A organização, para o Secretário, implica a análise do volume de informações e tarefas, o 
estabelecimento das atribuições entre as pessoas que possam desenvolvê-las mais 
adequadamente e os relacionamentos dentro da equipe.  
 
Questão 100 
 
As noções de Administração Empresarial facilitam o desempenho do Secretário, que hoje 
conhece o seu negócio e tem uma visão estratégica, e através desses atributos, conhece 
a estrutura formal de uma empresa e analisa um organograma da seguinte maneira: 
hierarquia, definição de cargos, divisão do trabalho e responsabilidades. 
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