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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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17. José da Silva Paes era um engenheiro militar por-
tuguês. Foi o primeiro governante de Santa Catarina.

A ele devemos a construção de um conjunto de edi-
ficações, que ainda hoje causam grande impacto e 
admiração aos visitantes da Ilha de Santa Catarina e 
do litoral a ela contíguo.

Assinale a alternativa que identifica tais construções.

a. Check-square O conjunto de fortalezas, entre as quais a de 
Anhatomirim.

b. SQUARE O casario da Rua do Príncipe, atual Rua Conse-
lheiro Mafra, em Florianópolis.

c. SQUARE O aqueduto de São Miguel para garantir o 
abastecimento de navios e a Fortaleza de São 
José da Ponta Grossa.

d. SQUARE A ponte, que hoje é chamada de Hercílio Luz, e 
o Forte Santana.

e. SQUARE O quartel do Campo do Manejo e o Forte de 
Santa Bárbara.

18. Em uma Europa abalada por constantes conflitos 
e crises, milhares de imigrantes influenciados pela 
propaganda dos “Agentes das Companhias de Coloni-
zação”, espalhados pelas capitais, vieram para as terras 
catarinenses.

Entre eles, em significativo número, vieram os alemães.

Assinale a alternativa que indica a primeira colônia de 
alemães em Santa Catarina.

a. SQUARE Brusque
b. SQUARE Blumenau
c. SQUARE Pomerode
d. SQUARE São Bento do Sul
e. Check-square São Pedro de Alcântara

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Apenas a partir de 1530, o governo português ini-
ciou efetivamente a colonização das terras brasileiras.

Nos primeiros anos após a descoberta, o litoral perma-
neceu despovoado, salvo pela presença de comercian-
tes, aventureiros e alguns poucos padres.

Assinale a alternativa correta a respeito desse período 
histórico do território catarinense.

a. SQUARE A ocupação da Ilha de Santa Catarina e arre-
dores só ocorreu a partir de 1777, quando os 
espanhóis invadiram e ocuparam a Ilha.

b. Check-square Pontos do litoral catarinense apareceram em 
cartas geográficas desde o início do século 
16, atestando a presença de navegadores em 
nosso litoral já nos primeiros anos da Colônia.

c. SQUARE O litoral catarinense foi tardiamente ocupado. 
As primeiras povoações somente surgiram na 
segunda metade do século 18, com a vinda de 
Açorianos e Madeirenses.

d. SQUARE A política portuguesa de defesa do Brasil Meri-
dional desviou – no início da colonização- recur-
sos humanos e materiais para o atual território 
do Rio Grande do Sul, em especial para as áreas 
fronteiriças ao território espanhol. Santa Cata-
rina ficou relegada a um segundo plano, o que 
explica o crescimento riograndense e o lento 
povoamento e ocupação de Santa Catarina.

e. SQUARE Os primeiros europeus que chegaram a Santa 
Catarina foram os que acompanharam Dom 
Alvar Nuñes Cabeza de Vaca que se fixou na 
Baia de Babitonga e se intitulou Governador de 
Santa Catarina.
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21. Um dos fatores determinantes para a ocupação 
dos meios de hospedagem é a formulação do tarifário, 
ou seja, o gerenciamento dos preços que serão prati-
cados pelos estabelecimentos.

O RevPar é um dos principais indicadores para esta 
decisão pois:

a. SQUARE Define o mínimo de dias que uma reserva pode 
ter por venda.

b. SQUARE Estipula as diárias de acordo com o dia da 
semana e categoria.

c. Check-square Demonstra a receita média obtida por cada 
quarto disponível.

d. SQUARE Calcula a diária média para acordos corporati-
vos e de grupos.

e. SQUARE Estabelece o valor NET, ou seja, tarifas não 
comissionadas.

22. Dentre os programas do Ministério do Turismo 
está o PRODETUR. Seu objetivo é:

a. SQUARE Trabalhar a convergência e a interação das 
ações desempenhadas pelo MTur com Estados, 
regiões e municípios brasileiros. Seu objetivo 
principal é o de apoiar a estruturação dos 
destinos.

b. SQUARE Sistematizar dados sobre produtos e destinos 
brasileiros, de forma a subsidiar o gerencia-
mento e a disseminação das informações turís-
ticas, além de organizar a promoção do país.

c. SQUARE Cadastrar pessoas físicas e jurídicas que atuam 
no setor em parceria com os Órgãos Estaduais 
de Turismo com o propósito de ordenar, forma-
lizar e fiscalizar os serviços turísticos.

d. Check-square Apoiar os setores público e privado do turismo, 
no acesso a recursos provenientes de financia-
mentos nacionais e internacionais, para viabili-
zar a execução de projetos de estruturação do 
turismo.

e. SQUARE Desenvolver ações para fomentar a oferta de 
cursos de qualificação e aperfeiçoamento pro-
fissional que integram a cadeia produtiva do 
turismo e as pessoas que desejam ingressar no 
setor.

19. A partir de 1738, homens e mulheres vindos de 
ilhas distantes chegaram ao nosso litoral. Trouxeram 
consigo roupas, tamancos, umas poucas ferramentas, 
mas também uma visão de mundo, o modo com que 
enfrentavam o oceano e dele obtinham sustento, mui-
tas crenças, esperanças e ilusões. A região de Bombi-
nhas recebeu muitos desses pioneiros, cuja presença 
ainda está viva no jeito de falar, de ser, de viver, no 
artesanato, na culinária e na religião de seus habitantes.

Assinale a alternativa que identifica este elemento 
formador do povo e da cultura do litoral barriga verde.

a. SQUARE Alemães
b. Check-square Açorianos
c. SQUARE Gaúchos
d. SQUARE Italianos
e. SQUARE Paranaenses

20. Dentre os costumes, festas, tradições e elementos 
folclóricos listados abaixo, são manifestações presen-
tes na cultura popular catarinense:

1. Boi de mamão
2. Intrudo
3. Pão por Deus
4. Pau de fita
5. Terno de Reis

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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24. O SISTUR propõe uma gestão com a real dimen-
são da atividade, identificando as múltiplas variáveis 
que compõem o Sistema do Turismo, como: relações 
ambientais, culturais, sociais, estrutural e com o 
mercado.

Por administração do sistema entende-se:

a. SQUARE A definição do perfil do turista, suas motiva-
ções, expectativas e necessidades do turista.

b. SQUARE A operacionalização dos serviços turísticos 
como: alimentos e bebidas, transporte e 
hospedagens.

c. Check-square A criação de planos que envolvem os objetivos 
globais, o ambiente, a utilização dos recursos e 
os componentes.

d. SQUARE A prospecção de entrada de divisas, geração de 
empregos, formação do PIB – Produto Interno 
Bruto do SISTUR.

e. SQUARE A supervisão da organização territorial urbana, 
preservação do meio ambiente e envolvimento 
da população local.

25. No mercado turístico, os canais de distribuição 
estão diretamente envolvidos com a prestação de 
informações, formulação de preço, assistência durante 
a oferta e comercialização dos serviços.

Assinale a alternativa que indica corretamente um 
dos meios de garantir a venda dos serviços de forma 
direta ao consumidor.

a. SQUARE Operadoras de Turismo.
b. Check-square Central de reservas da empresa.
c. SQUARE Broker – agente de interligação.
d. SQUARE GDS – Sistema de Distribuição Global.
e. SQUARE OTAs – Online Travel Agencies.

26. De acordo com o Plano Catarina – Plano Estadual 
de Marketing Turístico, o fluxo anual para Santa Cata-
rina é de 21 milhões de visitantes, destes, 95% de ori-
gem nacional, sendo o principal emissor:

a. SQUARE Minas Gerais
b. SQUARE São Paulo
c. SQUARE Paraná
d. SQUARE Santa Catarina
e. Check-square Rio Grande do Sul

23. O primeiro passo para a inovação na gestão é 
manter o foco no cliente. Portanto, hoje, além dos 
elementos comumente trabalhados no composto de 
marketing (produto, preço, praça e promoção), o mix 
de serviços considera ainda outros 4p’s para fidelizar o 
consumidor. São eles:

1. Processo: representa todos os fluxos, procedi-
mentos e metodologias de trabalho utilizados 
na prestação de um serviço.

2. Evidência física (Palpabilidade): é a percepção 
do ambiente onde o serviço é prestado. Rela-
ciona-se à apresentação pessoal dos funcio-
nários até a organização das instalações e dos 
equipamentos.

3. Pessoas: são todos os envolvidos direta ou 
indiretamente na prestação do serviço. A 
força de trabalho é a matéria-prima e decisiva 
para as entregas.

4. Produtividade: a capacidade da empresa em 
prestar um serviço num determinado tempo 
útil e com um custo mínimo ou com uma 
qualidade assinalável.

5. Pesquisa: significa obter feedbacks e dar 
tratamento analítico aos dados levantados 
para garantir a qualidade e o aprimoramento 
na experiência do cliente.

6. Proporção: exercício contínuo para manter 
a equidade, prestação de serviços idênticos, 
mesmo que executados, na maioria das vezes, 
por seres humanos. Ato de padronizar os 
processos.

7. Planejamento: consiste na programação e 
concepção do serviço antecipando os desejos 
do consumidor com o intuito de surpreender. 
Lembrando que os serviços são vendidos 
antes de serem gerados e consumidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 6.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 5, 6 e 7.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4, 5, 6 e 7.
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29. A Cadeia Produtiva do Turismo é o conjunto de 
organizações que funciona como um sistema no qual 
cada atividade se completa e impacta no mercado e 
na experiência do viajante.

Considerando a sociedade civil organizada, assinale a 
alternativa que a representa.

a. Check-square Sindicato: associação para defesa e coordena-
ção dos interesses econômicos e/ou profissio-
nais de indivíduos (empregados, empregadores, 
profissionais liberais, autônomos etc.) que exer-
cem a mesma atividade ou atividades similares 
ou conexas.

b. SQUARE Empresa privada: organização econômica, civil 
ou comercial, constituída para explorar um 
ramo de negócio e oferecer ao mercado bens e/
ou serviços. Como exemplo, transportadoras e 
empresas de lazer e recreação.

c. SQUARE Agência reguladora: uma pessoa jurídica, geral-
mente constituída sob a forma de autarquia 
especial, cuja finalidade é regular e/ou fiscalizar 
a atividade de determinado setor da economia 
de um país, a exemplo dos setores da aviação.

d. SQUARE Agente creditício: estabelecimento ou socie-
dade mercantil que se refere ao crédito, ao 
contrato que coloca à disposição de uma pes-
soa ou empresa um valor em dinheiro.

e. SQUARE Unidade de formação profissional: instituição 
de ensino e pesquisa destinada a promover a 
formação profissional e científica de pessoal 
para contribuição do desenvolvimento da 
população local.

30. Segundo BENI (1990, 23), pode-se conceituar 
bem turístico como todos os elementos subjetivos e 
objetivos dotados de apropriabilidade, passíveis de 
receberem um valor, ou seja, um preço. Já os bens 
imateriais são de difícil valorização, porém cada vez 
mais desejados.

Assinale a alternativa que indica um bem imaterial 
turístico.

a. SQUARE Praia
b. SQUARE Museu
c. SQUARE Galeria
d. Check-square Paisagem
e. SQUARE Artesanato

27. O turismo de eventos é uma grande oportu-
nidade de equacionamento de períodos sazonais, 
proporcionando equilíbrio na relação entre oferta e 
demanda durante o ano, pois independe de condi-
ções climáticas e períodos de férias escolares.

São características complementares desse segmento:

1. Alta rentabilidade, uma vez que o turista 
desse segmento, em relação ao turista de 
lazer, apresenta maior gasto médio.

2. Possibilidade de interiorização, pois os even-
tos podem ser realizados em regiões menores, 
desde que apresentem as condições e estru-
turas necessárias.

3. Aumento da arrecadação de impostos, pois 
normalmente o turista de eventos necessita 
de notas fiscais para comprovação de des-
pesas junto à empresa ou instituição à qual 
pertence.

4. Motivação ocasionada principalmente pelo 
interesse no evento, podendo ou não estar 
aliada à atratividade do destino.

5. Não exige mão de obra altamente especiali-
zada, já que se apoia em contratos temporá-
rios de trabalho oportunizando vagas para a 
comunidade local.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. A segmentação é entendida como uma forma de 
organizar o turismo para fins de planejamento, gestão 
e mercado.

Dentre as tipologias de turismo prioritárias para o 
Brasil está o:

a. SQUARE Turismo GLS.
b. SQUARE Turismo Urbano.
c. SQUARE Turismo de Compras.
d. Check-square Turismo de Sol e Praia.
e. SQUARE Turismo de Observação.
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33. É um símbolo municipal de Bombinhas:

a. SQUARE O Martim Pescador Verde, ave que pode atingir 
até 29 centímetros. Alimenta-se de peixes e 
também de camarões de água doce, anuros e 
larvas aquáticas de insetos. Está presente de 
forma extensiva no litoral catarinense.

b. Check-square Guarapuvu, espécie arbórea exclusiva da 
Floresta Atlântica da planície litorânea e da 
encosta da Serra do Mar. Esta árvore presta-se à 
confecção de embarcações tipo canoas exata-
mente pela leveza e facilidade de entalhe.

c. SQUARE A Laélia Purpurata. Dentre todas as flores, a 
orquídea é considerada flor nobre. Por suas 
características ornamentais a espécie é larga-
mente cultivada e comercializada. Bombinhas 
já foi considerada a maior exportadora de 
Orquídeas do Brasil.

d. SQUARE O brasão com as seguintes características: o 
escudo português de blau, burelado de cinco 
peças ondadas, tendo brocante sobre tudo 
um sol de ouro e o leão. Em quadros estiliza-
dos apresenta a praia, o mar, o sol e o turismo, 
características naturais da cidade.

e. SQUARE Boto Cinza, uma das menores espécies de 
cetáceos, popular pelos pequenos saltos. Sua 
distribuição é restrita, ocorrendo em apenas 
águas costeiras, baías e enseadas do oceano 
Atlântico. Tornou-se símbolo pela necessidade 
de preservação.

31. O índice de turnover - alta rotatividade de fun-
cionários em uma empresa é uma das características 
negativas no cenário de recursos humanos da indús-
tria do turismo de SC.

Para diminuir a alternância de funcionários e com 
isso os custos com rescisão e novos recrutamentos, 
é importante verificar os índices de rotatividade de 
pessoal com:

a. SQUARE Implantação de Endomarkenting.
b. SQUARE Pesquisas de clima organizacional.
c. SQUARE Avaliação de Desempenho 360 graus.
d. SQUARE Planejamento de carreira e sucesso profissional.
e. Check-square Análise quantitativa das contratações e rescisões.

32. Considerando a abrangência do planejamento do 
turismo, é correto afirmar:

a. SQUARE O planejamento geográfico pode ser local, 
municipal, regional, nacional ou global, conside-
rando o impacto de vizinhança, as coordenadas 
geográficas, os limites territoriais, as divisas con-
tinentais e distâncias entre os núcleos turísticos.

b. SQUARE No planejamento operacional os envolvidos são 
aqueles que executam as ações que são aplica-
das a curto prazo, geralmente no período de 3 a 
6 meses. É operacionalizado pela alta gestão.

c. Check-square O planejamento tático é o responsável por criar 
metas e condições para que as ações sejam 
atingidas. Por se tratar de um planejamento 
mais específico, as decisões podem ser toma-
das por pessoas que ocupam os cargos entre a 
alta direção e o operacional.

d. SQUARE O planejamento setorial é um processo geren-
cial de identificação e coordenação dos recursos 
(pessoas, projetos, serviços, e orçamento) de um 
determinado destino, necessário para apoiar o 
cumprimento de seus objetivos institucionais.

e. SQUARE O planejamento estratégico é a visão do futuro 
da organização, onde definimos os valores, as 
visões e a missão da organização. As decisões 
devem ser tomadas por todos os níveis da 
organização, garantindo que todas as tarefas e 
operações sejam executadas.
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35. Recentemente foi apresentada a Nova Marca 
Brasil. Junto com ela, grandes discussões sobre sua 
importância e finalidade.

Analise as afirmativas abaixo em relação à elaboração 
de uma marca turística.

1. O processo ideal inicia pelo plano de marke-
ting. As pesquisas de mercado e de público-

-alvo são fontes de criação, permitindo que 
ela ganhe uma identidade e seja a tradução 
da imagem do destino.

2. A marca é a identidade do destino, a forma 
como ele é ou será reconhecido no mercado. 
Por isso, a definição do posicionamento e de 
suas vantagens sobre a concorrência são fato-
res essenciais para repensá-la ou criá-la.

3. É importante que além de uma marca signifi-
cativa, haja também um produto verdadeiro, 
para então se criar uma imagem coerente. 
Quando o consumidor se dá conta de que o 
destino é supervalorizado, passa-se uma ideia 
ilusória que pode causar sentimentos negati-
vos e até rejeição.

4. A marca deve estar em constante renovação, 
recebendo novos investimentos, formas e 
conceitos. É desta maneira que o destino per-
manece inovador e competitivo.

5. Muitos destinos também optam pelo slogan 
– uma frase que ressalta o posicionamento e 
ajuda a transmitir a imagem aos consumido-
res. O slogan deve ser curto, de fácil memo-
rização, e deve considerar apenas o entendi-
mento na língua nativa já que representa a 
cultura local.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Os bens culturais imateriais dizem respeito àque-
las práticas e domínios da vida social que se manifes-
tam em saberes, ofícios e modos de fazer passados a 
cada geração. Dentre eles, as lendas, que criam iden-
tidade cultural, agregam valor e dão visibilidade aos 
atrativos turísticos.

Considera-se uma lenda de Bombinhas:

a. Check-square A Cruz da Praia de Fora: encontrada por dois 
homens que resolveram fincá-la bem no local 
onde a haviam achado. Contam que depois 
disso houve naquela praia um lance de tainhas 
jamais visto antes. Desde então, todos os anos, 
no dia 03 de maio, especialmente pescadores 
adornam a cruz com flores e fazem pequenas 
preces para que haja fartura como antes.

b. SQUARE Pedra Descansa Defunto: Encontra-se no alto do 
morro na divisa entre Bombinhas e Porto Belo, o 
ponto mais alto do antigo caminho. Local onde 
foi enterrada a filha do barão. Segundo o povo, o 
local é mal-assombrado. À meia-noite, ouve-se 
o canto de uma coruja, o canto da menina, apa-
rece um feixe de luz e barulho de latas. Os mais 
velhos evitavam passar por lá nesse horário.

c. SQUARE Pedra Duas Irmãs: moradores locais contam 
que as bruxas da região queriam fazer uma 
linda festa aos moldes da alta sociedade. O 
local para o encontro seria a Praia da Sepultura. 
Todos seriam convidados, os lobisomens, os 
vampiros e as mulas sem cabeça. Em assem-
bleia, as bruxas decidiram não convidar o diabo, 
que raivoso, chegou ao local e transformou em 
pedras as mulheres presentes.

d. SQUARE Parque Municipal de Zimbros: a história de uma 
senhora que tinha marido e filho. Sempre que 
o marido saía, ela ia passear com a criança no 
parque e nessas ocasiões sempre aparecia um 
cachorro que tentava morder a criança. Até 
que um dia o cão avançou e ela bateu nele, que 
furioso, rasgou sua saia. Eis que no dia seguinte, 
ao acordar, vê que seu marido estava com os 
dentes cheios de fiapos do tecido de sua saia.

e. SQUARE Fonte da Capela Nossa Senhora Imaculada 
Conceição: é o lugar para se ir e jogar moedas 
na água para atrair a boa sorte. Conta a lenda 
que se você jogar uma moeda por cima de seu 
ombro para dentro da fonte, você voltará um 
dia para Santa Catarina. Duas moedas garan-
tirão que você encontre o amor de sua vida, e 
três moedas garantirão que você se case com 
um bombinense.
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