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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

Os últimos acontecimentos no Brasil, que nos causam um crescente desconforto, inconformismo, 1 

descrença e vontade de escapar de tanta escuridão, precisam ser revistos com olhar afinado para que possamos 2 

procurar padrões, respostas, caminhos. A crise de identidade nos puxa para dentro de nós mesmos e desconstrói 3 

a autoimagem de cordialidade e hospitalidade que tem sido a base de nossa identidade nacional, ao lado da 4 

miscigenação e do sincretismo antropofágico que elegem valores como o jeito moleque, o drible, a ginga e a 5 

malemolência, como prerrogativas para a felicidade. 6 

Áudios vazados descortinam a conspiração de importantes figuras públicas apenas interessadas em 7 

manter o status quo para salvaguardar suas vantagens corporativas e assegurar impunidades constitucionais – a 8 

repetição da história de pouco mais de 500 anos do nosso país. As estruturas do poder refletem nossa 9 

colonização, nossas elites conservadoras, nossa mentalidade autoritária, repressora, violenta. A democracia, 10 

ainda jovem no Brasil, enfrenta a resistência de uma cultura forjada no sangue e na subjugação do outro. Nada 11 

muito diferente do que acontece em outras democracias pelo mundo, já que a história das nações é repleta de 12 

disputas fratricidas pelo poder. A novidade é que hoje uma parte considerável das pessoas tem acesso aos 13 

acontecimentos em tempo real e canais onde podem expressar sua voz. Esse contexto é propício para avançarmos 14 

para um novo patamar da democracia, mas o novo se confronta com o velho e as resistências de todo tipo 15 

afloram, raivosas. 16 

A desigualdade/violência contra as mulheres também é um tema em alta em vários lugares do mundo. 17 

A luta pela igualdade entre os gêneros (incluindo aqui LGBTTs) em suas várias frentes, mobiliza, engaja e 18 

empodera mulheres e minorias, aumentando a consciência de todos nós. Esse movimento mais uma vez toca em 19 

algo ancestral, talvez o aspecto cultural mais arraigado que se possa encontrar – o papel do homem. Na coletiva 20 

de imprensa dos delegados/secretário de segurança/Ministro da Justiça, que investigam um caso escandaloso de 21 

estupro, ninguém consegue explicar por que suspeitos identificados não estão presos. A gravação e divulgação 22 

do vídeo, a presença deles no momento em que estava sendo exposta a intimidade de uma adolescente de 16 23 

anos, nada disso leva à detenção, nem mesmo preventiva. Não existem elementos jurídicos suficientes, eles 24 

dizem. A cristalização do papel do homem está na legislação, está nos estatutos das instituições, na formação 25 

dos profissionais, no senso comum que baliza nossas relações cotidianas. Mesmo as estruturas econômicas de 26 

competição e disputa de poder são heranças da mentalidade guerreira, masculina em essência. 27 

É possível argumentar que tudo o que construímos até aqui, como humanidade, é resultado dessa visão 28 

de mundo e que não teríamos conseguido de outra forma. Mas mesmo esse argumento está estruturado na cultura 29 

hegemônica. Não se trata de uma competição para definir qual o melhor modelo, ou de um julgamento do que é 30 

do bem e o que é do mal. A mentalidade da guerra não pode servir como parâmetro para o novo que se anuncia. 31 
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O mergulho é profundo, catártico. Ao mesmo tempo que, como brasileiros, somos compelidos a 32 

repensar os parâmetros históricos que construímos para nossa convivência social,  temos que rever nossos 33 

impulsos atávicos que afloram estimulados pela reação defensiva que nos quer seguros em nossa zona de 34 

conforto, por mais nefasta que ela seja. Uma dissonância cognitiva que nos obriga a agir, seja para conservar, 35 

seja para mudar. Por isso tantas manifestações emocionais, rompimentos, agressões e ranger de dentes. Dói e a 36 

dor é um motor potente. 37 

Mais do que qualquer outro país, nossa miscigenação e nosso sincretismo antropofágico podem nos 38 

ajudar a caminhar para esse futuro mais democrático e mais feminino. A ginga, a malemolência, a capacidade 39 

de se adaptar e construir relações cordiais e hospitaleiras, sonho identitário que baliza nossa busca pela 40 

felicidade, tem uma relação muito forte com o feminino. Nossa pátria mãe gentil, nós os filhos da floresta, 41 

devotos de Iemanjá e de Nossa Senhora Aparecida, abraçaremos por fim os valores que nos são tão caros – a 42 

amizade, o cuidado, o brincadeira, a transcendência. Desta vez, temos que fazer uma escolha consciente pela 43 

ternura, mas ela prevalecerá porque já existe dentro de nós.44 

 

MAURICIO ZANOLINI – FONTE: https://bloguniversidadelivrepampedia.com/2016/05/31/a-crise-de-

identidade-do-brasil-nos-reinventara/ 
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01) Segundo o texto, 

 

A) A democracia no Brasil ainda não está consolidada 

por ser ainda jovem. 

B)  A crise de identidade no Brasil não será resolvida, 

pois o brasileiro perdeu seu jeito cultural de ser. 

C) A democracia pressupõe compromisso de todos 

com valores éticos, políticos e sociais que devem 

norteá-la. 

D) O desânimo existente no Brasil é prenúncio de que 

o povo ainda é imaturo para enfrentar os problemas 

advindos da democracia. 

 

02) Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) É dissertativo-argumentativo uma vez que 

apresenta a defesa de uma opinião a respeito do 

assunto em evidência. 

B) Trata-se de uma exposição de fatos sem a emissão 

de qualquer opinião a respeito do tema tratado. 

C) É injuntivo, pois tem a finalidade de orientar, ditar 

normas com a finalidade instruir. 

D)  A intenção do enunciador é criar na mente do leitor 

uma imagem do que está sendo descrito. Por isso, 

pode-se dizer que se trata de uma descrição. 

 

03) A expressão “no momento” (L.23) expressa uma 

circunstância que encontra equivalência no termo: 

 

A)  “no Brasil” (L.1). 

B) “apenas” (L.7). 

C) “ainda” (L.11). 

D) “por fim” (L.42). 

 

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O termo “status quo” (L.8) sugere movimento. 

B) A contração “do”, em “Nada muito diferente do que 

acontece” (L.11/12), equivale a daquilo.  

C) O travessão da linha 20 antecede um vocativo. 

D) A expressão “ranger de dentes” (L.36) está usada 

em seu sentido literal. 

 

 

 

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar: 

 

A) “nos” (L.1) e “nós” (L.3) exercem a mesma função 

sintática. 

B) “elementos” (L.24) complementa o verbo. 

C) “na legislação” (L.25) tem valor predicativo. 

D) “que”, em “temos que rever” (L.33), do ponto de 

vista morfológico, vale por uma preposição, assim 

como o “que”, em “temos que fazer” (L.43). 

 

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é 

correto afirmar: 

 

A) “argumentar” (L.28) constitui uma oração com 

valor subjetivo. 

B) “raivosas” (L.16) exerce a mesma função sintática 

de “escandaloso” (L.21). 

C) “elementos” (L.24), se for substituído o verbo 

existir por haver, não muda a função sintática. 

D) “apenas” (L.7) tem valor semântico de inclusão. 

 

07) A alternativa em que há uma explicação correta para 

o termo transcrito é: 

 

A) “tanta” (L.2) vale por um advérbio com valor 

semântico de intensidade. 

B) Na palavra “hoje” (L.13), o  “h”  é uma consoante 

brasileira. 

C) A oração “Não existem elementos jurídicos 

suficientes” (L.24) exerce função objetiva. 

D) “seguros” (L.34) exerce função de adjunto 

adnominal. 

 

08) No texto, o termo: 

 

A) “bem” (L.31) é exemplo de derivação imprópria. 

B) “mais” (L.35) modifica “nefasta” (L.35), 

quantificando a ação por ele expressa. 

C)  “Por isso” (L.36), indica, nesse caso, modo. 

D) “do que” (L.38) expressa comparação e não admite 

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia. 
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09) A oração “já que a história das nações é repleta de 

disputas fratricidas pelo poder” (L.12/13), em 

relação à declaração principal, exprime: 

 

A) Explicação. 

B) Causa. 

C) Conclusão. 

D) Conformidade. 

 

10) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar: 
 

A) “que” e “que”, em “É possível argumentar que tudo 

o que construímos até aqui” (L.28), 

respectivamente, do ponto de vista morfológico, 

pertencem à mesma classe gramatical. 

B) O termo “até” (L.28) indica, nesse caso, acréscimo. 

C) A forma verbal “acontece” (L.12) apresenta-se com 

a mesma regência que “trata” (L.30). 

D) O vocábulo “mesmos” (L.3), por ser expletivo e  

representar apenas reforço, pode ser retirado da 

frase, que manterá a coerência e correção 

gramatical. 

 

11) Foram usados por diferentes razões os sinais de 

pontuação indicados em: 
 

A) As vírgulas que separam, no contexto, “que nos 

causam um crescente desconforto” (L.1) e “que 

investigam um caso escandaloso de estupro” 

(L.21/22). 

B) Os travessões que destacam “a repetição da história 

de pouco mais de 500 anos do nosso país” (L.8/9) e 

“o papel do homem” (L.20). 

C) As vírgulas que separam “raivosas” (L.16) e 

“catártico” (L.32). 

D) O travessão que antecede “a amizade, o cuidado, o 

brincadeira, a transcendência” (L.47) e as vírgulas 

que isolam “sonho identitário que baliza nossa 

busca pela felicidade” (L.40/41). 

 

12) A alternativa em que há correspondência 

sinonímica entre o termo transcrito e a expressão 

indicada à direita é: 
 

A) “forjada” (L.11) –  misturada. 

B) “fratricidas” (L.13) – mata o irmão. 

C) “Arraigado” (L.20) –  direcionado. 

D) “catártico” (L.32) – contraído. 

13) A alternativa em que a oração transcrita tem função 

restritiva é: 

 

A) “que nos causam um crescente desconforto” (L.1). 

B) “que possamos procurar padrões” (L.2/3). 

C) “que hoje uma parte considerável das pessoas tem 

acesso aos acontecimentos em tempo real” 

(L.13/14). 

D) “que se anuncia.” (L.31). 

 

14) Exerce a mesma função sintática da expressão “das 

nações” (L.12) o termo: 

 

A) “de identidade” (L.3). 

B) “da história” (L.9). 

C) “do outro” (L.11). 

D) “do vídeo” (L.23). 

 

15) A ação verbal que está devidamente explicada é: 

 

A) “possamos” (L.2) – ação certa no presente. 

B) “tem sido” (L.4) – ação passada que se projeta para 

o presente. 

C) “estava “ (L.23) – ação passada concluída.  

D)  “teríamos” (L.29) – ação hipotética realizável no 

futuro. 
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16) Sobre conceitos de Internet, tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados a Internet/Intranet e ferramentas e 

aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, julgue as afirmativas abaixo: 

 

I. No Google Chrome, a combinação de teclas CTRL 

+ H é utilizada para acessar o Histórico do seu 

navegador.  

II. Os cookies são vírus, cujo objetivo é capturar dados 

e senhas para uso em fraudes eletrônicas.  

III. O protocolo SNMP é usado nos programas clientes 

de e-mail para o envio de mensagens. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III 

 

17) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o 

conjunto de peças e equipamentos que fazem o 

computador funcionar. Sobre conceitos de 

hardware, julgue os itens abaixo: 

 

I. Na especificação de equipamentos de informática, 

quando se diz que "um computador possui 120 GB 

SSD ", a referência está relacionada à memória 

RAM do computador. 

II. O programa necessário para dar partida no 

computador é armazenado em uma memória cache, 

que está localizada na placa-mãe do computador. 

Assim, quando ligamos o computador, o 

processador lê e executa o programa que está 

localizado na memória cache do computador. 

III. Teclado, mouse e Microfone são exemplos de 

dispositivos de entrada de dados. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

 

 

 

 

18) Sobre o Microsoft Word 2013, em sua configuração 

original, marque a alterativa CORRETA: 

 

A) Para voltar a um cabeçalho ou rodapé para fazer 

alterações, clique duas vezes na área do cabeçalho 

ou rodapé. 

B) Para usar um atalho de teclado para alternar entre 

letras minúsculas, maiúsculas e para colocar a 

primeira letra de cada palavra em maiúscula, 

selecione o texto e pressione Ctrl+F3 até que a 

formatação desejada seja aplicada. 

C) O Word salva automaticamente no formato de 

arquivo dotx. É possível salvar seu documento em 

um formato diferente.  

D) O Microsoft Word 2013 não faz verificação 

gramatical para textos em português. 

 

19) Considerando que foi digitado 110 na célula B2 de 

uma planilha do Excel 2013, na sua configuração 

padrão, assinale a alternativa que contém o 

resultado da fórmula a seguir: 
 

=MOD(B2;2) 
 

A) 55 

B) 110 

C) 0 

D) 2 

 

20) O sistema operacional Windows 10 disponibiliza 

diversos programas que são essenciais para uso 

diário desse sistema. Um desses programas, a 

Cortana, é um assistente virtual inteligente do 

sistema operacional. Ela ajudará você a realizar 

tarefas como: Abrir aplicativo no sistema, gerenciar 

seu calendário, enviar lembretes com base na hora 

etc. 
 

Assinale a alternativa que contém a tecla de atalho para 

abrir a área Pesquisar, onde normalmente estaria a 

Cortana. 

 

A) Win + E 

B) Win + S 

C) Win + CTRL + D 

D) Win + K 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O turismo _____________ é aquele feito com o 

objetivo de se conseguir determinados tipos 

de consultas, operações, ou ainda visitas a locais 

como Spas, Termas e Balneários. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

 

A) consumo 

B) ecológico 

C) saúde 

D) esporte 

 

22) Sobre a origem e evolução do turismo, assinale a 

opção ERRADA. 

 

A) Nas origens da humanidade, a viagem estava unida 

ao comércio, à procura de bens para a subsistência, 

à necessidade de melhorar as condições de vida, aos 

desejos políticos de expansão territorial e aos 

desejos de descanso e saúde que moviam as classes 

privilegiadas aos centros termais. 

B) Thomas Cook inventou o turismo organizado. A 

primeira viagem organizada foi num comboio 

alugado por Thomas Cook, entre Leicester e 

Loughborough, destinada aos participantes de um 

congresso de médicos. As viagens organizadas de 

Thomas Cook marcaram uma das mais importantes 

etapas na história do turismo. 

C) O turismo se tornou um verdadeiro fenômeno de 

massa a partir dos anos 1950, acessível às classes 

médias dos países desenvolvidos e, algum tempo 

depois, também às classes mais favorecidas dos 

países em desenvolvimento. Hoje o turismo é 

bastante acessível a várias camadas da população 

através de pacotes, financiamentos e empresas que 

operam com baixo custo. 

D) A expansão do fenômeno do Turismo não está 

ligada ao progresso econômico, à concentração 

urbana, às facilidades de comunicação e ao 

desenvolvimento dos transportes, dando um 

posicionamento de destaque à atividade, que passou 

a ser objeto de atenção pública e privada devido a 

sua importância ecológica, cultural, política e 

socioeconômica. 

 

 

 

 

 

23) Sobre o conceito de hospitalidade, analise as 

assertivas a seguir. 

 

I. Hospitalidade é fundamentalmente o ato de acolher 

e prestar serviços a alguém que por qualquer motivo 

esteja fora de seu local de domicílio. 

II. De acordo com o Oxford English Dictionary, 

hospitalidade significa a “recepção e o 

entretenimento de hóspedes, visitantes, 

estrangeiros”, derivada de “hospício”, casa de 

repouso para viajantes e peregrinos da Idade Média. 

III. Segundo Camargo, hospitalidade é o ato humano, 

exercido em contexto doméstico, público e 

profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e 

entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu 

habitat natural. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) II 

C) I e III 

D) I 

 

24) Turismo e Hotelaria são considerados como 

componentes de qual setor da economia? 

 

A) setor secundário 

B) setor terciário 

C) setor primário 

D) setor industrial. 

 

25) Sobre o setor de viagens, observe os itens a 

seguir. 
 

I. Turismo demanda pouco planejamento. 

II. A maior parte do turismo mundial é doméstico. 

III. O setor de hospedagens emprega pouco. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) II 

D) I, II e III 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre as obrigações dos agentes do 

desenvolvimento turístico, assinale a opção 

correta. 

 

A) Os agentes profissionais do turismo têm obrigação 

de facilitar aos turistas uma informação objetiva e 

autêntica sobre os destinos e sobre as condições de 

viagem, recepção e estadia. 

B) Devem assegurar a absoluta transparência das 

cláusulas dos contratos que proponham a seus 

clientes, tanto com respeito à natureza, ao preço e à 

qualidade dos serviços que se comprometeram a 

prestar quanto com respeito às compensações 

financeiras cabíveis em casos de ruptura unilateral, 

por sua parte, de tais contrato. 

C) No que lhes couber, os profissionais do turismo 

devem contribuir para o pleno desenvolvimento 

cultural e espiritual dos turistas e permitir o 

exercício de suas práticas religiosas durante os 

deslocamentos. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.  

 

27) Sobre o turismo como fator de aproveitamento e 

enriquecimento do patrimônio cultural da 

humanidade, assinale a opção ERRADA. 

 

A) Os recursos turísticos não pertencem ao patrimônio 

comum da humanidade. 

B) A atividade turística será organizada de modo a 

permitir a sobrevivência e o desenvolvimento da 

produção cultural e artesanal tradicional, bem como 

do folclore, sem permitir que seja padronizada e 

empobrecida. 

C) Os recursos provenientes da visitação dos lugares e 

monumentos de interesse cultural deverão ser 

designados preferencialmente, ao menos em parte, 

à manutenção, proteção, melhoria e enriquecimento 

desse patrimônio. 

D) As políticas e atividades turísticas serão 

desenvolvidas respeitando-se os patrimônios 

artístico, arqueológico e cultural, os quais devem 

ser protegidos e transmitidos às gerações futuras. 

 

 

 

 

 

 

28) O processo de inventariação possibilita o 

levantamento dos mais diversos elementos da oferta 

turística, tais como: 

 

I. Os atrativos existentes na região (naturais, culturais, 

atividades econômicas, realizações técnico-

científicas e artísticas, eventos programados). 

II. Os serviços e equipamentos turísticos (de 

hospedagem, de alimentação, de agenciamento, de 

transporte, de lazer e entretenimento, para eventos, 

entre outros). 

III. A infraestrutura de apoio ao turismo. 

IV. Os Órgãos Oficiais de Turismo dos Estados, 

Municípios e as Instâncias de Governança 

Regionais do Programa de Regionalização do 

Turismo, assim como os Colegiados que apoiam a 

coordenação do programa. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

 

29) Sobre os atrativos turísticos e os recursos 

turísticos, assinale a opção INCORRETA. 

 

A) Enquanto negócio, o atrativo turístico precisa ser 

gerido como qualquer empresa, possuir uma gestão 

eficaz, ter estrutura mínima para receber clientes, 

oferecendo experiências positivas de forma 

organizada e profissional, a fim de produzir 

resultados positivos. 

B) Os atrativos turísticos constituem a oferta turística 

diferencial de uma determinada região turística, 

pois não são responsáveis por promover os fluxos 

turísticos. 

C) O recurso turístico pode ser de origem natural ou 

cultural e estar localizado em propriedades públicas 

e/ou privadas. Sua capacidade de atrair turistas, em 

nível regional, nacional e/ou internacional, 

determinará a possibilidade de se constituir em 

negócio, ou seja, de ser formatado em atrativo 

turístico. 

D) O conjunto de recursos turísticos é que determina a 

identidade e a vocação turística da localidade, 

indicando possibilidades de constituição de 

negócios e das tipologias de turismo que podem ser 

implementadas e consolidadas. 
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30) Segundo a Organização Mundial do Turismo - 

OMT, para fins de planejamento estatístico, o 

período máximo de permanência para ser 

contabilizado como turista é de: 
 

A) dezoito meses. 

B) cinco meses. 

C) doze meses. 

D) três meses. 

 

31) É INCORRETO afirmar sobre o turismo. 
 

A) Quem trabalha com turismo necessariamente viaja 

muito. 

B) Turismo são as atividades que as pessoas 

realizam durante suas viagens e estadias em 

lugares distintos de seu entorno habitual com a 

finalidade de lazer, negócios, e outros motivos, 

não relacionados com o exercício de uma 

atividade remunerada no lugar visitado. 

C) Turistas são indivíduos em viagem para locais 

fora de sua região de residência, por período 

mínimo de uma noite, com motivação de negócios 

ou lazer. 

D) Acessibilidade turística pode ser definida como a 

condição para utilização com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos serviços e 

equipamentos turísticos por pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

32) O turismo _________________ são movimentos 

turísticos decorrentes da prática de atividades de 

aventura de caráter recreativo e não competitivo. 
 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 
 

A) religioso. 

B) de aventura 

C) de bem-estar. 

D) cultural. 

 

33) São efeitos positivos gerados pelo turismo: 

 

1. Viabiliza intercâmbio social e cultural, divulgando 

promovendo a ligação entre povos, línguas, hábitos e 

gostos diferentes. 

2. Maior arrecadação de impostos e taxas. 

3. Contribui para a valorização e consequentemente a 

preservação do patrimônio natural e cultural. 

4. Gera empregos diretos e indiretos. 
 

A soma dos itens corretos é: 
 

A) 6 

B) 10 

C) 9 

D) 8 

34) A regionalização do turismo significa que: 

 

A) O valor de um destino turístico está no conjunto de 

seus atrativos, independentemente das fronteiras 

geográficas. 

B) Devem-se valorizar os produtos que são produzidos 

localmente e evitar insumos de fora da região. 

C) Um destino turístico deve ser priorizado a partir de 

uma capital. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

35)  “Consiste no levantamento, identificação e registro 

dos atrativos turísticos, dos serviços, e 

equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio 

ao turismo como instrumento base de informações 

para fins de planejamento, gestão e promoção da 

atividade turística, possibilitando a definição de 

prioridades para os recursos disponíveis e o 

incentivo ao turismo sustentável”. 
 

O trecho acima se refere ao conceito de: 
 

A) rede de atenção ao turista. 

B) expressões turísticas. 

C) demanda turística. 

D) inventário da oferta turística.  

 

36) O turismo é um importante fator de 

desenvolvimento econômico na medida em que 

serve como motivador do desenvolvimento de 

vários setores da economia, a saber: 

 

I. Incrementa as indústrias associadas aos serviços de 

turismo, por exemplo transportes e alojamento. 

II. Leva a um aumento de divisas, necessários à 

redução do déficit na balança de pagamentos, 

fortalecendo desta maneira a economia local. 

III. É um dos fatores redistributivos mais efetivos nas 

relações econômicas. 

IV. Tem impacto favorável sobre o número de 

empregos, pois aumenta as oportunidades 

disponíveis (artesanato, transportes, comércio, 

guias, agências, meios de hospedagens, entre 

outros). 
 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I e III 

B) I, III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) II, III e IV 
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37)  O turismo ______________ é muito comum em 

grandes capitais. Ele pode ser definido como uma 

visita de interesse profissional, institucional, 

associativo, de caráter comercial, promocional, 

científico, técnico ou social. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

 

A) de negócios. 

B) agroecológico. 

C) industrial. 

D) gastronômico.  

 

38)  “É o Registro contábil das entradas de divisas 

provenientes dos gastos com o consumo de bens e 

serviços efetuados no Brasil por visitantes 

internacionais - a chamada Receita Cambial - e, por 

outro lado, da saída de divisas por conta dos gastos 

com o consumo de bens e serviços efetuados por 

brasileiros em outros países - a chamada Despesa 

Cambial”.  

 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

 

A) conta de visitação. 

B) conta turismo. 

C) competitividade.  

D) conta satélite de turismo. 

 

39) Para fins de planejamento turístico, a demanda é 

composta de:  

 

B) turistas atuais e potenciais.  

C) visitantes de primeira viagem. 

D) ciclo de vida do produto turístico. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

40) As atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e 

imateriais da cultura, é denominada de: 
 

A) turismo de negócios. 

B) turismo verde. 

C) turismo cultural. 

D) turismo de escala. 

 

 

 


