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PROVA - TÉCNICO EM TURISMO

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3. 
"No silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A
inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso
escutar para que a inteligência desabroche”. (Rubem Alves)

Questão 01
No excerto: “É dos sonhos que nasce a inteligência.”, a figura de linguagem usada pelo autor é uma:
A) Metonímia
B) Prosopopéia
C) Sinestesia
D) Hipérbole

Questão 02
No  recorte:  “No  silêncio  das  crianças  há  UM  PROGRAMA DE  VIDA [..]”,  o  termo  destacado,  em
maiúsculo, é classificado como:
A) sujeito
B) predicado
C) objeto
D) adjunto

Questão 03
No trecho:  “É  preciso  escutar  PARA QUE a  inteligência  desabroche.”,  a  conjunção  destacada,  em
maiúsculo, introduz uma oração que expressa:
A) causalidade
B) concessão
C) consequência
D) finalidade

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral:
A) Nenhum ser vivo foi desprezado.
B) Nem um estudante deixou de ler o livro.
C) Um dia desses passo aí.
D) O resultado da polêmica conheceremos num outro momento qualquer. 

Questão 05
Assinale a resposta que apresenta objeto indireto:
A) A resposta foi favorável à defesa.
B) As mães guardam segredos das avós.
C) Sim, obedeço a meus pais.
D) Saímos cedo demais.

Questão 06
Assinale a opção cuja resposta não apresenta verbo de ligação:
A) Ela apareceu acelerando.
B) Andamos meio desligados. 
C) Por horas permanecemos aflitos.
D) Continuaremos fiéis até morte.

Questão 07
Marque a alternativa na qual a crase foi usada incorretamente:
A) Vou à terra dos meus antepassados.
B) Aportei meu barquinho à terra, depois que a pandemia passou.
C) Todo cidadão tem amor à terra na qual nasceu. 
D) As gaivotas dão voos rasantes à terra.



Questão 08
Assinale a resposta cujas palavras estão, todas, escritas corretamente:
A) entertimento, inresposável, rúbrica 
B) aerioporto, cabelerero, eletrecista
C) sombrancelha, freiada, bandeija
D) entretenimento, irresponsável, rubrica

Questão 09
Selecione a resposta em que todas as palavras são homófonas:
A) jogo/jogo, colher/colher, acordo/acordo
B) seja/seje, menos/menas, comprimento/cumprimento
C) xeque/cheque, conserto/concerto, estrato/extrato
D) bom/mau, bem/mal, sem/cem

Questão 10
Assinale a assertiva onde o uso do verbo “haver”, não corresponde a norma culta:
A) Haverá alterações no calendário escolar.
B) Haverão alterações no calendário escolar.
C) Havia sinais de fumaça no céu.
D) Há muitos candidatos à vaga.

Matemática

Questão 11
A área de um paralelogramo com 9dm de base e 5dm de altura é:
A) 28dm²
B) 38dm
C) 45dm²
D) 50dm

Questão 12
Considerando o conjunto dos múltiplos de 5, podemos concluir que:
A) O número 15 não faz parte desse conjunto
B) O zero não faz parte de nenhum conjunto numérico
C) O conjunto dos múltiplos de 5 podem ser representados como: M ( 5 ) = {0, 5, 10, 15,….}
D) Os quatro primeiros múltiplos de 5 são: 5, 11, 15, 20

Questão 13
Efetuando (2x + 4).(3x + 5), obtém-se:
A) 6x² + 22x + 20
B) 6x + 22 + 20
C) 6x² + 2x + 15
D) x² + 2x + 20

Questão 14
Em  uma  fábrica  têxtil,  12  costureiras  fazem  480  máscaras  em  4  dias.  Quantas  costureiras  são
necessárias para que sejam feitas 1080 máscaras em 12 dias? 
A) 3 costureiras
B) 6 costureiras
C) 9 costureiras
D) 15 costureiras

Questão 15
Qual o número fracionário que multiplicado por 2/5 dá como resultado 1 é?
A) 2/5
B) 5/2
C) 1/2
D) 1/5



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, em janeiro deste ano, matou  um dos homens mais
poderosos do Irã, o general:
a) Qassem Soleimani.
b) Sayyid Ali Khamenei
c) Ataollah Salehi
d) Samuel B. Roberts

Questão 17
Incêndios na ______________________, são comuns, fazem parte da ecologia local, mas em setembro
de 2019, a combinação de secas e o calor recorde, tornaram os incêndios na temporada de fogo mais
longa registrada pelo país. A alternativa que completa a lacuna acima é:
a) Estados Unidos.
b) Inglaterra.
c) Autrália.
d) Rússia.

Questão 18
Harry e Meghan anunciaram que querem "recuar" de seus papéis como "membros seniores" da família
real e "trabalhar para se tornarem financeiramente independentes".  Esse trecho foi  retirado de uma
notícia de jornal virtual, e diz respeito a decisão do príncipe de que país?
a) China.
b) Japão
c) Reino Unido.
d) Rússia.

Questão 19
Em janeiro de 2020 completou-se 1 ano da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da
Vale, em Minas Gerais, conhecida como tragédia de:
a) De Belo Horizonte.
b) De Suzano.
c) De Niterói.
d) De Brumadinho.

Questão 20
Qual o ex-jogador de basquete norte-americano que morreu em um acidente de helicóptero na cidade de
Calabasas, na Califórnia, junto com sua filha de 13 anos, em janeiro deste ano, noticiado por toda mídia
internacional, causando comoção no esporte. 
a) Kobe Bryant.
b) Bob Cousy.
c) Kevin Durant.
d) Stephen Curry.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Sobre a história do povo açoriano em Santa Catarina, a ano de 1746 foi particularmente especial para o
processo de ocupação, no dia 31 de agosto de 1746, o Rei D. João V, através de Resolução Régia,
determinou que fosse iniciado o processo de:

a) Inscrição de casais Açorianos que deveriam embarcar para o Brasil Meridional. 
b) Inscrição de descendentes americanos que deveriam embarcar para o Brasil.
c) Inscrição dos negros que deveriam embarcar como escravos no Brasil.
d) Inscrição de crianças para trabalho nos navios de tráfico negreiros.



Questão 22
A construção do Monumento ao Povoamento Açoriano em Santa Catarina inaugurado em agosto de
1996 tem o objetivo de :

a) Reprimir a cultura açoriana e valorizar a cultura brasileira.
B) Homenagear o Rei D.João VI.
C) Homenagar a cultura catarinense e nordestina do povo brasileiro.
D)  Homenagear  o  povo  açoriano  de  aquém  e  além  mar,  pela  contribuição  à  História  e  a  Cultura
Catarinense.

Questão 23
Sobre  o  monumento  citado  na  pergunta  anterior  (P.2):  o Monumento  foi  construído  na  cabeceira
continental da ponte Pedro Ivo Campos que liga a Ilha de Santa Catarina ao continente:

a)  Para nos a décima ilha do Arquipélago Açoriano. 
b) Para nós a trigésima Ilha do Arquipélogo Açoriano.
c) Para nós a menor Ilha do Arquipélogo Açoriano.
a) Para nós a maior Ilha do nordeste brasileiro.

Questão 24
O litoral catarinense era ocupado por índios carijós aqui encontrados pelo navegador português Juan
Dias Solis em 1515, ele deu o nome de:

a)  Baia de Guanabara por causa da semelhança com a costa sudeste do continente.
b) Baía dos Perdido  às águas entre a Ilha de Santa Catarina e o continente por conta do naufrágio de
uma embarcação no local. 
c) Baía do caribe por causa da semelhança com as Ilhas do Caribe.
d) Baía dos Náufragos por causa imensa quantidade de pessoas que não retornavam ao atravessar as
águas.

Questão 25
Mesmo sendo visitada em 1515, Santa Catarina só começou a ser povoada anos depois, em: 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/historico acesso em 14/05/2020.

a) 1735 com a chegada dos ameríndios.
b) 1980 com a chegada da população rio grandense.
c) 1637 com a chegada dos bandeirantes.
d) 1901 com a chegada dos papas jesuítas.

Questão 26
Sobre a sociologia do lazer e do turismo, estudiosa do campo do lazer que considera-o apróximo aos
estudos culturais é Gomes (2004, p. 125), segundo Gomes o lazer pode ser definido como:

a) Uma dimensão da cultura construída por meio da vivência lúdica das manifestações culturais em um
tempo/espaço  conquistado  pelo  sujeito  ou  grupo  social,  estabelecendo  relações  dialéticas  com  as
necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo. 
b) Área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa
animal ou humana. 
c) Área administrada pelo Estado sobre a qual ele exerce a sua soberania. Contudo, à medida que os
estudos sociais avançaram, essa definição tornou-se insuficiente.
d) Espaço controlado por um grupo e que lhe garante a sua subsistência.

Questão 27
Sobre a estatística aplicada ao turismo a população formada por material contínuo:
[Fonte: https://canal.cecierj.edu.br/012016/5b956054d03f7d5da44deb7478012a0a.pdf acesso em 14/05/2020]

a)  Nesse  caso  é  possível  realizar  amostragem  probalística  devido  a  adaptação  da  demografia
populacional.

https://canal.cecierj.edu.br/012016/5b956054d03f7d5da44deb7478012a0a.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/historico


b) Nesse caso só é possível realizar amostragem propabilística caso hajam técnicas específicas de
demografia populacional especializada, sendo esta encontrada nos países da américa latina.
c) Nesse caso pe perfeitamente possível qual realização de amostragem populacional.
d) Nesse caso, é impossível realizar amostragem probabilística devido à impraticabilidade de um sorteio
rigoroso.

Questão 28
Na organização dos dados estatísticos pode-se afirmar que:

a) Os dados organizados em tabelas facilitam a exposição e conclusão dos resultados. 
b) Os dados não influenciam na análise dos resultados.
c) Dados estatísticos são totalmente dispenáveis para a estatística aplica ao turismo.
d) Dados estatísiticos só são necessários em poucos casos, em lugares de difícil acesso global.

Questão 29
Diante da discussão sobre diversidade cultural,  surgi  a pergunta “O que é ser catarinense?”. Garcia
Júnior explica que:
Fonte:http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/7612/5778# 

a) O discurso da diversidade aceita algumas diferenças identitárias, sob a condição de pelo ou menos
uma concordarem em agir tendo por base essas diferenças de identidades.
b) O discurso da dicersidade não aceita diferenças identitárias, preservando o nacionalismo geográfico
no estudo do turismo.
c)  O  discurso  da  diversidade  aceita  todas  as  diferenças  identitárias,  sob  a  condição  de  todas
concordarem em agir tendo por base essas diferenças de identidades, preservando-as como indicadores
sólidos de separação social.
d) O discurso da diversidade não é assunto a ser tratado no estudo turismo.

Questão 30
Considerado um ponto muito importante para a pesquisa e metodologia do turismo, segundo Costa,
2001:93, para bons resultados é preciso ter:

a) Cuidado com os dados.
b) Bons registros que podem ser realizados sem qualquer critério.
c) Dispensar a coleta e o cuidado com os dados.
d) Bons colaboradores.

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/7612/5778#

