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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: TURISMÓLOGO 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) um adjunto adverbial. 
(B) uma explicação. 
(C) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(D) palavras de mesma função sintática. 
(E) um vocativo. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Caso 
(C) Mesmo que 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(C) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(D) pretérito mais-que-perfeito – foram 
(E) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) tempo 
(C) conformidade 
(D) consequência 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(D) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(E) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) a – a – à – as 
(D) à – a – a – às 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”,  “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 120,6. 
(E) 130,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 6,5. 
(C) 7,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 164,70. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 94,14. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(D) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(E) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Autoestima. 
(B) Determinação. 
(C) Adaptabilidade. 
(D) Autocontrole. 
(E) Empatia. 

 
18- Os serviços turísticos, destinados à satisfação das motivações, necessidades e preferências do turista, podem 

ser assim classificados: 
 
I- Receptivos (atividades hoteleiras e extra-hoteleiras). 
II- De alimentação. 
III- De transporte (da residência à destinação turística e no centro receptor). 
IV- De recreação e familiar. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
19- Analise as afirmativas que dizem respeito à importância do turismo no desenvolvimento socioeconômico e iden-

tifique a(s) correta(s): 
 
I- O turismo tem papel importante no desenvolvimento cultural das comunidades. O contato dos visitantes 

com os nativos de uma localidade contribui para o desenvolvimento cultural de ambos os grupos. 
II- Entre os benefícios do turismo, é possível destacar: gerar divisas estrangeiras; utilizar produtos e recursos 

locais; ter um grande efeito multiplicador; e incrementar o Produto Nacional Bruto. 
III- O turismo não está livre de efeitos negativos, entre os quais, destacam-se: degradar o ambiente físico na-

tural; criar uma demanda excessiva de recursos; e gerar problemas sociais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

20- Analise as afirmativas abaixo sobre oferta turística e identifique as corretas: 
 
I- O turismo gera um efeito multiplicador sobre a oferta e a produção de outros produtos de consumo, tanto 

do próprio setor econômico terciário quanto de outros setores primário, secundário e industrial. 
II- O turismo contribui para a diversificação das atividades econômicas das cidades turísticas, das regiões e 

dos países nos quais é implantado de forma organizada. É responsável, também, pelo ressurgimento e pela 
valorização de atividades tradicionais que passam a ser reconhecidas em função de suas características 
peculiares. 

III- Entre as características da oferta turística, pode-se destacar: não permite estocagem, os recursos são es-
táticos e imóveis, não podem ser transportados em seu todo. São os turistas que se deslocam para usufruí-
los. 

IV- A oferta turística pode ser descrita como tudo que pode ser oferecido ao turista, podendo ser elementos 
naturais, artificiais ou diretamente relacionados com uma atividade humana, tais como hospitalidade e ser-
viços. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
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21- Porto Belo é uma das cidades mais belas do litoral brasileiro e abriga algumas das praias mais concorridas de 
Santa Catarina e do Brasil, tem como principais atividades econômicas a pesca e o turismo e comemora o seu 
aniversário no dia: 
(A) 25 de abril 
(B) 21 de dezembro 
(C) 10 de janeiro 
(D) 13 de outubro 
(E) 14 de setembro 
 

22- Leia e preencha a lacuna: 
 

De acordo com dados do Governo de Santa Catarina, o maior município em extensão territorial do Estado é 
______________, que cobre uma área superior a 2 mil km², enquanto o menor em área é ____________, que 
possui somente 36,6 km². 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) Lages – Bombinhas. 
(B) São Joaquim – Balneário Camboriú. 
(C) Mafra – Chapadão do Lajeado. 
(D) Lages – Florianópolis. 
(E) Joinville – Balneário Camboriú. 
 

23- O desenvolvimento do turismo rural se tornou fonte de recursos aos catarinenses. Assinale a alternativa que 
contém o nome da região do Estado onde surgiu essa atividade: 
(A) Microrregião de Itajaí. 
(B) Litoral Norte. 
(C) Sul do Estado. 
(D) Planalto Serrano. 
(E) Microrregião de Chapecó. 
 

24- A quantidade de bens e serviços que um consumidor/turista está apto e disposto a adquirir por determinado 
preço, com determinada qualidade, por determinado período e em determinado local é denominado(a): 
(A) Oferta turística. 
(B) Demanda turística. 
(C) Produto turístico. 
(D) Sazonalidade turística. 
(E) Atrativo turístico. 
 

25- Trata-se de um tipo de reunião que consiste em duas partes, o auditório e o expositor, e que se caracteriza pela 
apresentação de tema informativo, técnico ou científico, por autoridade amplamente reconhecida. Nesse tipo de 
reunião, é comum a figura do moderador ou presidente de mesa para conduzir o evento. A que se refere esse 
conceito? 
(A) Congresso. 
(B) Simpósio. 
(C) Conferência. 
(D) Seminário. 
(E) Convenção. 
 

26- O Turismo é uma área de conhecimento relativamente recente para fins de estudos de gestão. Além de multi-
facetada, apropria-se de conceitos de outras atividades para sua própria definição. Sobre o setor de viagens, é 
correto afirmar que: 
(A) O transporte aéreo é o modal mais utilizado por turistas. 
(B) Quem trabalha com turismo viaja muito. 
(C) Turismo demanda pouco planejamento. 
(D) O setor de hospedagens emprega pouco. 
(E) A maior parte do turismo mundial é doméstico. 
 

27- O turismo é um fenômeno caracterizado pelo deslocamento temporário de pessoas de seu local de domicílio 
para uma determinada localidade. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, para fins de planejamento 
estatístico, o período mínimo de permanência para ser contabilizado como turista é de: 
(A) 24 horas. 
(B) 03 dias. 
(C) 12 horas.  
(D) 05 dias. 
(E) 48 horas. 
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28- Acessibilidade é uma variável muito importante a ser considerada nas avaliações de oferta de produtos e servi-
ços turísticos. Assinale a alternativa que melhor define esse conceito: 
(A) Organização de gestão horizontal que facilita e agiliza a troca de informações e a tomada de decisão entre 

equipes de atendimento e equipes de gerenciamento. 
(B) Compartilhamento de pontos de conexão à internet disponíveis nos equipamentos e serviços turísticos e 

nas áreas de circulação de visitantes. 
(C) Disponibilidade de estacionamento demarcado para ônibus de excursão e outros veículos de transporte 

turístico. 
(D) Condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos serviços e equipamentos tu-

rísticos por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
(E) Proposição de distribuição modal ideal para acesso ao destino turístico, utilizando o maior número possível 

de meios de transporte. 
 

29- O setor de turismo é formado por empresas dos mais variados segmentos e atividades, que, em sua maioria, 
são: 
(A) Institutos de pesquisa em serviço. 
(B) Grupos de operadores. 
(C) Micro, pequenas e médias empresas. 
(D) Grandes empesas hoteleiras. 
(E) Organizações de capital aberto. 
 

30- Qual nome se dá ao visitante temporário, que permanece menos de vinte e quatro horas no destino visitado? 
(A) Turista micro. 
(B) Excursionista. 
(C) Turista efêmero. 
(D) Visitante em trânsito. 
(E) Visitante circular. 

 
31- Assinale a alternativa que apresenta uma consequência de uma atividade turística mal planejada: 

(A) Valorização dos costumes locais. 
(B) Geração de novas fontes de renda para substituir a antiga. 
(C) Degradação e destruição dos recursos naturais e patrimônios histórico-culturais. 
(D) Valorização da cultura local. 
(E) Certeza de novos empreendimentos. 

 
32- O turismo é compreendido contemporaneamente como um campo de estudo multidisciplinar. Nesse sentido, é 

possível enumerar as seguintes contribuições das áreas de conhecimento. Isso posto, analise as afirmativas 
abaixo e identifique as corretas: 
 
I- Psicologia, por meio de estudos de questões relacionadas à motivação, personalidade, percepção e suas 

influências na experiência do turista. 
II- Geografia, pelo estudo das relações espaciais, como a alteração da paisagem e utilização dos recursos 

naturais provocadas pelo turismo nos núcleos receptores. 
III- Sociologia, por meio do estudo das interações sociais entre residentes e visitantes, assim como do compor-

tamento social dos turistas. 
IV- Economia, pelo estudo dos efeitos econômicos da atividade turística. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

33- O diagnóstico de oferta de um destino passa por avaliações e classificação de serviços, atividades culturais e 
pontos de visitação. Um dos instrumentos de gestão mais importantes para esse tipo de avaliação é: 
(A) Estudo de demanda. 
(B) Avaliação de impacto ambiental. 
(C) Avaliação de clientes potenciais. 
(D) Pesquisa de perfil do consumidor. 
(E) Inventário turístico. 
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34- Regionalização do turismo é uma tendência mundial. Na prática, este conceito significa que: 
(A) Um destino turístico deve ser priorizado a partir de uma capital. 
(B) Devem ser valorizados os produtos que são produzidos localmente e evitar insumos de fora da região. 
(C) O total da receita turística deve ser dividido igualmente entre os municípios de uma região turística. 
(D) O valor de um destino turístico está no conjunto de seus atrativos, independentemente das fronteiras geo-

gráficas. 
(E) Os destinos turísticos devem ser agrupados de acordo com segmentos específicos. 
 

35- A demanda turística é caracterizada principalmente por aqueles que viajam ou desejam viajar. Para fins de 
planejamento turístico, a demanda é composta de: 
(A) Ciclo de vida do produto turístico. 
(B) Excursionistas de médio e longo prazo. 
(C) Turistas atuais e potenciais. 
(D) Visitantes de primeira viagem. 
(E) Demanda reprimida. 
 

36- Porto Belo abriga algumas das praias mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil. A população nativa con-
serva as tradições dos antepassados, com destaque para o folclore do Boi-de-Mamão, o Terno de Reis e a 
Queima de Cruzes. Porto Belo é conhecida como: 
(A) Capital Catarinense dos Transatlânticos. 
(B) Capital Catarinense da Vela. 
(C) Capital Catarinense da Pesca e Turismo. 
(D) Capital Catarinense do Folclore. 
(E) Capital Catarinense da Beleza Natural. 
 

37- De acordo com o artigo 216 da Constituição Brasileira, “os bens de natureza material e imaterial, tomados indi-
vidualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, dos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, 
fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edifica-
ções e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” constituem o patrimô-
nio: 
(A) turístico. 
(B) natural. 
(C) tombado. 
(D) oficialmente catalogado pelo IPHAN. 
(E) cultural. 
 

38- Analise as afirmativas abaixo acerca das opções turísticas da cidade de Porto Belo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- No âmbito histórico e cultural, a cidade oferece opções para seus visitantes, tais quais o Acervo Municipal, 
que conta a história da região, passando pelos primeiros habitantes, ocupação indígena pré-colombiana e 
as fases desde o Brasil Colônia até a atualidade, e o Museu do Futebol, que reúne três mil peças tombadas 
e registradas. 

II- O turismo religioso tem como destaque a Igreja Senhor Bom Jesus dos Aflitos, que é a segunda construção 
em alvenaria mais antiga de Porto Belo, construída antes da emancipação política do município. 

III- No mês de outubro, a cidade promove a Festa da Tainha. Além de gastronomia típica, a programação inclui 
apresentações folclóricas, shows e venda de artesanatos. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III está correta. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

39- Sobre os aspectos físicos do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar que: 
(A) O Estado de Santa Catarina apresenta uma grande variedade de biomas, abrigando áreas de manguezais, 

mata de araucária e mata de cocais. 
(B) Santa Catarina tem uma área territorial de 95.346 km² e é o menor Estado da Região Sudeste. 
(C) Santa Catarina pertence ao Hemisfério Sul, visto que seu território está totalmente localizado ao norte da 

linha do Equador. 
(D) O Estado de Santa Catarina recebe influência do clima subtropical e está situado na Zona Temperada do 

Sul.  
(E) O Estado de Santa Catarina possui belas praias, todas com excelentes níveis de balneabilidade. 
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40- A respeito das Unidades de Conservação, analise as afirmativas a seguir e identifique a(s) correta(s): 
 
I- Uma Unidade de Conservação pode ser definida como o espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. 

II- O excursionismo é vetado nas áreas de unidade de conservação. 
III- A visitação às Unidades de Conservação só pode ser realizada para fins de pesquisas científicas relaciona-

das ao bioma do entorno.  
IV- A prática de turismo ou visitação em Unidades de Conservação pode ser realizada desde que atenda às 

condições previstas no Plano de Manejo da Unidade ou seu regulamento interno e demais disposições 
legais. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas a afirmativa I está correta. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 
 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 
  


