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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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Matemática
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Conhecimentos
Específicos

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade Data Local

Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

13/01/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 14 e 15/01/2020 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 16/01/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Leia os versos de Beto Guedes, e responda o que se pede nas questões 1, 2 e 3.

1. “[...] Tempo, 

2. Quero viver mais duzentos anos

3. Quero não ferir meu semelhante

4. Nem por isso quero me ferir

5. Vamos precisar de todo mundo 

6. Pra banir do mundo a opressão

7. Para construir a vida nova

8. Vamos precisar de muito amor [...]”

Questão 01
Escolha a resposta correta classificando o complemento do verbo “precisar” (linhas 5 e 8):
A) objeto direto
B) predicativo
C) objeto indireto
D) não há complemento para o verbo “precisar” nos versos citados

Questão 02
O termo “Tempo” tem a função gramatical de:
A) substantivo
B) vocativo
C) aposto
D) sujeito

Questão 03
Os versos “Quero viver mais duzentos anos” e “Vamos precisar de todo mundo” apresentam: 
A) pleonasmo
B) sinestesia
C) personificação
D) hipérbole

Questão 04
Dos termos destacados abaixo, apenas um é agente da passiva, assinale a assertiva certa:
A) O Brasil foi encontrado pelos portugueses.   > pelos portugueses = agente da passiva
B) Ele segurou o ratinho pelo rabo.    > pelo rabo = agente da passiva
C) “Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás”.    > pelas estradas da vida = agente da passiva 
D) Falem, gritem, pelo amor de Deus.    > pelo amor de Deus = agente da passiva

Questão 05
Marque a alternativa na qual a crase pode ser usada: 
A) Os ouvintes ficaram à distância.
B) Soube que o médico trata à distância.
C) Enxerguei a placa à distância.
D) Preferia se manter à distância.

Questão 06
Na frase  “Pra  banir  do  mundo a  opressão”,  a  palavra  “banir”  pode  ser  substituída  pela  expressão
assinalada, sem alterar o sentido da mensagem:
A) repatriar
B) englobar
C) albergar
D) deportar

Questão 07
Assinale  a alternativa  correta,  considerando o  adequado preenchimento  dos vazios  abaixo,  com as
expressões A CERCA DE/ ACERCA DE/ CERCA DE/ HÁ CERCA DE:



I – A escola foi construída _____________ 100 metros do Museu Municipal.
II – Durante o Seminário foi discutido ____________ Turismo Ecológico.
III – Este ano, ___________ de cinco milhões de pessoas inscreveram-se para o ENEM.
IV – ____________ de dez anos visito o Asilo Municipal todas as semanas.

A) há cerca de / acerca de / cerca de / a cerca de
B) cerca de / há cerca de / acerca de / a cerca de
C) a cerca de / acerca de / cerca de / há cerca de
D) a cerca de / cerca de / acerca de / há cerca de

Questão 08
Marque a assertiva na qual todas palavras são proparoxítonas:
A) dramático, estúpido, tarântula
B) mágico, tríplice, lápis
C) repórter, português, órgão
D) cartomante, abraço, pluma

Questão 09
Assinale a alternativa cuja figura de linguagem citada nos parênteses, não corresponde aos trechos
recortados das canções:
A) “É pau, é pedra, é o fim do caminho”. (Gradação)
B) “O vento beija meus cabelos”. (Sinestesia)
C) “Avião sem asa”. (Catacrese)
D) “Cidade maravilhosa [...]”. (Perífrase)

Questão 10
Assinale a frase correta:
A) Por que estou em férias, vou viajar.
B) Para te despedir preciso saber porquê.
C) Chegaram atrasados porquê?
D) Essa é a situação por que passo todos os dias: vergonha!

Matemática

Questão 11
Uma embalagem de iogurte traz as seguintes informações nutricionais,  em que a coluna da direita
representa a porcentagem dos valores diários recomendados de cada nutriente. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 120g (1 unidade)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor energético                     118kcal=496KJ 5
Carboidratos                                     17,0 g 6
Proteínas                                            2,5 g 3
Gorduras totais                                   2,5 g 5
Gorduras saturadas                            2,0 g 9
Gorduras trans                                     0 g **
Fibra alimentar                                     0 g 0
Sódio                                                 70 mg 3

*% de valores diários com base numa dieta de 2.000kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

Em 240g do produto, o total de carboidratos será:
A) 34,0 g
B) 30,0 g
C) 26,0 g
D) 22,0 g



Questão 12
As raízes da equação x² + 13x + 22 = 0 são:
A) {2,11}
B) {-2 ,-11}
C) {2,-11}
D) {-2,11}

Questão 13
O gráfico a seguir ilustra a distribuição dos usuários de uma rede social por faixa etária.

Com base nas informações dadas no gráfico, a razão do número de pessoas cuja faixa etária varia de 12
a 17 anos, para a totalidade de pessoas usuárias dessa rede social é, aproximadamente:
A) 1 para 2
B) 1 para 3
C) 1 para 4
D) 1 para 5

Questão 14
Um ambulante vende sanduiche natural e tem um custo inicial de R$ 250,00, além de um custo médio
para produzir cada sanduiche natural de R$ 3,20. Em um dia de trabalho, o seu custo total foi de R$
973,20. Nessas condições, nesse dia, ele produziu quantos sanduíches naturais?
A) 196
B) 218
C) 226
D) 244

Questão 15
Por um apartamento que custa R$108.000,00, Lucio pagou em janeiro R$ 3.240,00 de IPTU. O valor da 
taxa cobrada pela Prefeitura é:
A) 4%
B) 5%
C) 6%
D) 3%

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Bombinhas possui uma Unidade de Conservação Federal. Qual é?
Assinale a resposta correta:



A) Reserva Biológica Marinha do Arvoredo
B) Reserva Biológica Costeira do Zimbros
C) Reserva Biológica Morro do Macaco
D) Reserva Biológica Quatro Ilhas

Questão 17
O Brasil possuí quantos estados?
Assinale a alternativa correta:
A) 25
B) 27
C) 26
D) 28

Questão 18
 O prêmio Nobel da Paz de 2019 foi entregue para quem?
Assinale a alternativa correta:

A) Abiy Ahmed Ali
B) Cássia Kiss
C) Bolsonaro
D) Willian Boner

Questão 19
O atual presidente do Supremo Tribunal Federal é:
Assinale a alternativa correta:

A) Carmén Lúcia 
B) Dias Toffoli
C) Joaquim Barbosa
D) Gilmar Mendes

Questão 20
O que significa a sigla TPA em Bombinhas?
Assinale a alternativa correta:

A) Taxa de Preparação Ambiental
B) Tabela de Preservação Ambientalista
C) Taxa de Preservação Ambiental
D) Tributo de Plenitude do Ambiente

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Não pertencem ao Estado de Santa Catarina as praias:
A) Quatro Ilhas; Canto Grande.
B) Barra do Piraí; São Conrado.
C) Balneário Camboriú; Praia da Tainha.
D) Conceição; Barra da Lagoa.

Questão 22
São entidades do Sistema Nacional de Turismo, EXCETO:
A) Ministério do Turismo;
B) Instituto Brasileiro de Turismo;
C) Conselho Nacional de Turismo; 
D) Secretaria de Planejamento Ministerial.

Questão 23
O Conselho Nacional de Turismo (CNT) é um órgão:
A) Colegiado com a atribuição de assessorar o Ministro de Estado do Turismo na formulação e na



aplicação da Política Nacional de Turismo.
B) Unitário com atribuição de centralizar a política do turismo no Brasil,  unificando e suportando as
demais políticas públicas externas.
C) Colegiado com atribuição de exclusiva representatividade no comércio exterior, pois é o único local de
rendimentos mensuráveis para o país.
D)  Centralizador  na  política  interna,  e  descentralizador  na  política  externa,  sendo  de  exclusiva
responsabilidade do ministro os dividendos da economia turística nacional.

Questão 24
O que são Câmaras temáticas:
A)  A)  São  Câmaras  destinas  a  adequar  os  sistemas  econômicos  diretos  aos  indiretos  dentro  da
economia turística.
B) São órgãos de controle e divisão da secretaria de planejamento e gestão superior.
C) São fóruns de debate compostos por representantes das entidades membros do Conselho Nacional
de Turismo.
D) São divisões Inter setoriais para melhoria, treinamento e aprimoramento de pessoal,  a fim de um
melhor desenvolvimento de equipe de trabalho grupal.

Questão 25
Embora não haja uma definição única do que seja Turismo, a Organização Mundial de Turismo/Nações
Unidas (http://www.world-tourism.org), define TURISMO como:

A) As atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos
que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros.
B) As atividades que as pessoas realizam durante um período de tempo geralmente superior há 5 anos,
com finalidade de pesquisa científica e desenvolvimento para seu país.
C) As atividades de viagens emergenciais para internação cirúrgica aos Estados Unidos, quando um dos
companheiros é americano.
D) As viagens com mudança de domicílio e renda para outro país, quando seus pais também vivem no
país de destino.

Questão 26
Com relação às definições abaixo, marque a sequência que corresponde adequadamente:

1-Viajante 
2-Turista
3-Excursionista:

(      ) Pessoa que visita um lugar diferente no qual tem residência fixa, com fins distintos das quais
exerce em seu país. 

(      ) Visitante temporário que permanece no mínimo 24 horas (ou um pernoite) no lugar que visita e
cujas finalidades de viagem podem ser classificadas em: férias,  distração,  negócios,  saúde,
estudo, religião, esporte, congressos etc. 

(      ) Visitante temporário que permanece menos de 24 horas (ou não realiza pernoite) no lugar que
visita, e cujas finalidades são iguais às dos turistas.

A) 2-3-1
B) 3-2-1
C) 1-3-2
D) 1-2-3

Questão 27
Marque a alternativa que corresponde ao setor terciário:
A) Está relacionado às atividades de comércio e serviços, como os transportes, a educação, a saúde, a
assistência técnica, o entretenimento etc.
B) Está relacionado com as atividades dos órgãos jurídicos, apenas.
C) Está relacionado com os processos industriais de transformação da matéria prima.
D) Está relacionado com os meios de produção agrícola e o agronegócio no comércio centralizador.



Questão 28
Pode-se considerar como efeitos positivos gerados pelo turismo:
A) Baixa arrecadação de impostos entre os municípios, aumentando a economia interna dos Prefeitos.
B) Inviabiliza o intercâmbio social e cultural, promovendo o fortalecimento da cultura interna e tornando o
país superior às demais nações.
C) Desmotiva a economia local e centraliza o poder do Presidente da República como chefe maior.
D) Gera empregos diretos e indiretos, e  contribui para melhorar a imagem dos lugares visitados.

Questão 29
Dos períodos abaixo, qual o de maior atividade turística no município de Bombinhas SC?
A) De Março à Junho.
B) De Junho à agosto.
C) De novembro à Abril.
D) De Abril à Julho.

Questão 30
Bombinhas recebeu recentemente o certificado do Programa Bandeira Azul. A avaliação foi realizada
durante uma reunião em Copenhagen, na Dinamarca. Com o selo internacional, duas praias passam a
ser consideradas oficialmente umas das melhores áreas para os banhistas. Quais as duas praias que
receberam o selo?

A) Mariscal e Quatro Ilhas.
B) Mariscal e Bombas.
C) Canto Grande e Centro.
D) Tainha e Conceição da Barra.


