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01. (5 pontos) A realização de um evento é um processo que envolve, basicamente, três etapas: administrativa, executiva e
pós-evento. Descreva, brevemente, cada uma dessas fases e cite, pelo menos, uma ação que deve ser realizada em cada
uma dessas fases.
02. (5 pontos) Você está organizando a solenidade de abertura de um evento e percebe que o número de pessoas
importantes para o ato é superior à quantidade de lugares prevista na mesa de honra. Usando de seu bom senso e das
regras do cerimonial, qual providência você tomaria, para acomodar todos, mantendo a organização e dando a todas as
autoridades a certeza de ocupar um lugar de destaque no contexto da solenidade? Justifique.
03. (5 pontos) Uma cerimônia está marcada para a reitoria do IFCE e está previsto o hasteamento de bandeiras. O prédio
tem, em sua parte frontal, quatro mastros para hasteamento. Você deve hastear as bandeiras do Brasil, do estado do
Ceará, do município de Fortaleza e a do próprio IFCE. Observando-se as normas para uso da Bandeira Nacional, qual a
ordem correta das bandeiras nos mastros, considerando-se que você tem a rua à sua frente e o prédio da Reitoria às suas
costas? Descreva as posições das bandeiras, usando os seguintes termos: centro direita, centro esquerda, extrema
direita e extrema esquerda.
04. (5 pontos) Em uma solenidade de caráter estadual a ser realizada na cidade de Fortaleza, estarão presentes o
governador do estado do Ceará, o prefeito de Fortaleza, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o secretário de
Ciência e Tecnologia do governo do estado cearense e um senador do Ceará. Levando em consideração o decreto que
regulamenta o cerimonial público, descreva a correta ordem de precedência das autoridades presentes na solenidade.
05. (5 pontos) O mestre de cerimônias e o cerimonialista são profissionais muito importantes na realização de um evento
formal, no entanto, frequentemente, surgem dúvidas na hora de distinguir as funções de cada um. Descreva a diferença
entre mestre de cerimônias e cerimonialista, destacando as principais atribuições dos dois.

