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• Tirar dúvidas das questões (Correção da prova)

• Aprender a montar um currículo
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1. Pesquisas mostram que uma das principais razoes para a fuga dos
clientes das empresas está em problemas relacionados à postura
inadequada de atendimento. Parte desse problema pode ser
observado sistemas implantados nas organizações (sistemas
organizacionais), quando esses não definem bem missão, valores e
visão da empresa. Defina missão, valores e visão de uma empresa
relacionando-os aos clientes.
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• Missão, visão e valores são um conjunto de ideias que ajudam a definir as
estratégias de uma empresa.

• Missão é a razão pela qual a empresa existe (que problemas a
empresa quer solucionar, para que pessoas).

• Visão é uma bússola que serve como um grande objetivo de longo
prazo.

• Valores é a forma como a empresa deve se portar no mercado e na
sociedade e como ela pretende ser conhecida no mercado.
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2. Observando que duas condições fundamentais para que toda
empresa evite a fuga dos clientes são o serviço e a postura de
atendimento. O serviço assume um papel macro relacionado ao
próprio negócio, enquanto a postura de atendimento assume um lado
mais individual. Comente a importância da postura de atendimento
para evirar a fuga dos clientes.
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A postura de atendimento é o tratamento dispensado às pessoas,
estando relacionado ao funcionário e não ao negócio. As atitudes de
como agir com o cliente proporcionarão maior preocupação com o
cliente, peça chave para o funcionamento do negócio.
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3. Para conhecer mais sobre a postura de atendimento, faz-se
necessário falar sobre o verdadeiro profissional de atendimento.
Independente de qual seja a empresa ou ramo do meio das vendas e
serviço, todo profissional de atendimento deve apresentar três passos
fundamentais. Cite-os e comente sobre.
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• Primeiro é entender o seu verdadeiro papel, que é compreender as
necessidades do cliente e procurar saná-las.

• Segundo é entender o lado humano, como profissional de atendimento do
público é importe que goste de lidar com gente e entenda que cada um tem
suas particularidades.

• Terceiro é manter um espírito positivo, cultivando pensamentos positivos
as atitudes do profissional tendem a melhorar.
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OS TRÊS PASSOS DO VERDADEIRO PROFISSIONAL DE 
ATENDIMENTO

1. Entender o seu VERDADEIRO PAPEL

2. Entender o lado HUMANO

3. Entender a necessidade de manter um 

ESTADO DE ESPÍRITOPOSITIVO
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4. O profissional de atendimento está na linha de frente e responsável pelo
contato, além de representar a empresa. Com isso muitas empresas usam o
fardamento em seus funcionários como forma de apresentação pessoal. Das
alternativas a seguir qual NÃO é considerada uma vantagem em usar
fardamentos?

a) Elegância e sofisticação, demonstrando que a empresa não atende “qualquer” 
pessoa. 

b) segurança em situações de risco. 

c) Conforto. 

d) autoestima dos funcionários. 

e) boa impressão do público externo em relação à imagem da empresa. 
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• A uniformização, além de oferecer boa
comunicação e identificação, também traz
outros benefícios:

• segurança em situações de risco,
• conforto,
• autoestima dos funcionários,
• boa impressão do público externo em

relação à imagem da empresa.



5. São exemplos de postura inadequada de atendimento, EXCETO:

a) fazer críticas a outros setores, pessoas, produtos ou serviços na frente do cliente;

b) Buscar agilidade no atendimento, sem prejudicar a qualidade do serviço

c) desmerecer ou criticar o fabricante do produto que vende, o parceiro da
empresa, denegrindo a sua imagem para o cliente;

d) usar o cliente como desabafo dos problemas pessoais;

e) usar o cliente como desabafo dos problemas pessoais;
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Quando há agilidade, podemos destacar:

1. o atendimento personalizado; 

2. a atenção ao assunto; 

3. o saber escutar o cliente; 

4. cuidar das solicitações e acompanhar o cliente 
durante todo o seu percurso na empresa.
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6. O profissional de atendimento trabalha em cada momento da verdade,
considerando fundamental atender as necessidades do cliente, para isso
faz-se necessário a tríade do atendimento. Não compõe a tríade de
atendimento:

a) Hora

b) Lugar

c) Pessoa

d) Tarefa
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O verdadeiro profissional de atendimento trabalha em cada momento da
verdade, considerando - o único e fundamental para definir a satisfação do
cliente.
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A hora

A pessoaA tarefa



7. Manter um estado interior positivo é fundamental para o profissional de
atendimento. Pensamentos negativos, egoístas terão como consequências,
EXCETO:

a) Atitudes preconceituosas

b) Atitudes de exclusão e repulsa

c) Atitudes de postura de abertura

d) Atitudes de fechamento

e) Atitudes de rejeição
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• O estado interior está ligado aos pensamentos e sentimentos
cultivados pelo atendente. E estes, dão suporte as atitudes frente ao
cliente.



8. O verdadeiro profissional é aquele que sabe adequar a sua postura aos
mais diversos tipos de situação. Como o profissional de atendimento deve
ser portar ao encontrar um cliente do tipo nervoso.

a) Não deixar que ele fale tudo e interrompê-lo, por que o cliente tem que
entender o nosso lado

b) Confrontá-lo, pois não somos obrigados a levar desaforo para casa

c) Burocratizar ainda mais o atendimento

d) Anotar as causas da sua insatisfação, como forma de respeito ao
problema e credibilidade no assunto

e) Não ser cortês, se o cliente não é também não somos obrigados a ser 
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9. Fazer apenas o que está definido pela empresa como padrão pode não
ser suficiente para encantar os clientes, cite exemplos de como
profissional de atendimento pode encantar promovendo uma atuação
extra.
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• Associando um produto a mais, que o cliente não esteja lembrando se seja
útil. Oferecendo serviços extras, fazendo com que o cliente conheça novos
serviços.
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10. No caso de solução de reclamações dos clientes, alguns procedimentos
devem ser, EXCETO:

a) atenda o cliente com cordialidade e espontaneidade;

b) escute com total atenção, sem interrompê-lo, o que ele tem a dizer;

c) anote todas as suas reclamações;

d) diga-lhe que vai analisar todos os dados para lhe dar uma resposta;

e) estabeleça um prazo para cumprir, mas não se sinta obrigado a cumpri-lo
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O currículo
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• Curriculum vitæ (CV)– Currículo: é um
conceito latim que significa “carreira da
vida”

• Surgiu em contraposição e por analogia a
cursus honorum, que se utilizava para
denominar a carreira profissional dos
magistrados romanos
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• Hoje em dia, a palavra currículo permite referir-se ao conjunto de
experiências de um sujeito, entre elas:
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laborais (profissionais)

educacionais (formação)

vivenciais



• Existem três grandes tipos de currículo no que diz respeito à forma 
como são organizados os dados:
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Cronológico

• Ordena a informação laboral desde a função desempenhada 
mais antiga à mais recente

Invertido
• destaca a experiência laboral mais recente

Funcional
• organiza a informação por bloques temáticos



• On line - plataformas

• Impresso (.pdf)
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• outros
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NOME

RESUMO

NOME PARA CITAÇÃO

ENDEREÇO/ TELEFONE

FORMAÇÃO ACADÊMICA
/

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
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Curriculum 
vitæ (CV)
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• O currículo serve para chamar atenção do recrutador e planejar sua
carreira.

• Mesmo quem não esteja procurando emprego é aconselhável sempre ter
um currículo atualizado.

• Pense em seu currículo como um documento vivo.

33



• Embora muitos candidatos apostam
que o propósito do currículo é
conseguir uma vaga de emprego.

• A maioria dos casos, o seu principal
objetivo é conseguir ser convocado
para a próxima etapa da seleção,
normalmente, a entrevista de emprego.
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• Não existe um modelo “certo” ou “definitivo” a ser seguido.

• Entretanto, algumas empresas, nos dias de hoje, têm solicitado que os
candidatos preencham formulários específicos para as vagas de emprego.

• Essa é uma forma de padronizar o envio e o recebimento dos currículos.
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• Linguagem formal

• Formação

• Experiência

• Idiomas

• Objetivos

• Pretensão Salarial

• Foto

• Criatividade

Obrigatório

Opcional
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