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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.

"Minhas irmãs, meus irmãos
Se assumam como realmente são
Não deixem que suas matrizes
Que suas raízes morram por falta de irrigação”. (O Rappa)

Questão 01
“Minhas irmãs, meus irmãos”, os termos do verso ao lado têm a função sintática de:
A) Sujeito composto
B) Vocativo
C) Sujeito simples
D) Aposto

Questão 02
A oração: “Não deixem que suas matrizes”, apresenta o verbo no modo:
A) Imperativo negativo
B) Imperativo afirmativo
C) Indicativo
D) Subjuntivo

Questão 03
As palavras “raízes”, “morram” e “por” são respectivamente classificadas como:
A) adjetivo, verbo, preposição
B) substantivo, verbo, verbo
C) substantivo, substantivo, verbo
D) substantivo, verbo, preposição

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral cardinal:
A) “O Primeiro Dia”.
B) “Éramos Seis”.
C) “O Dobro ou Nada”.
D) “1/3 da Vida”.

Questão 05
Escolha a resposta cujo termo destacado é um aposto:
A) Eu vejo Bombinhas COMO A CAPITAL DO MERGULHO.
B) O TÍTULO DE CAPITAL DO MERGULHO destaca Bombinhas.
C) CAPITAL DO MERGULHO, Bombinhas, destaca-se como referência turística.
D) Bombinhas é A CAPITAL DO MERGULHO.

Questão 06
Assinale a opção cuja locução adjetiva corresponde ao adjetivo dado:
A) da boca = bucal
B) de águia = aguilino
C) do lado = ladal
D) da boca = bocal

Questão 07
Os advérbios dados são respectivamente de:

Lentamente – Demasiado – Provavelmente – Certamente - Tampouco

A) intesidade – modo - negação – afirmação - quantidade
B) modo – intesidade – dúvida – afirmação - negação
C) jeito – intesidade – dúvida – modo - negação



D) intesidade – modo - negação – afirmação - dúvida

Questão 08
Todas as palavras estão escritas corretamente, na alternativa:
A) beneficiente, previlégio, seje
B) inresponsável, insonsso, obisoleto
C) rúbrica, adéqua, insastifeito
D) beneficente, privilégio, seja

Questão 09
Todas as palavras são paroxítonas, na assertiva:  
A) técnico, mágico, lâmpada, ácaro
B) mão, pão, chão, céu
C) níquel, éden, ímpar, córtex
D) telecinético, aborígene, arquipélago, anônimo

Questão 10
Escolha a resposta que apresenta sujeito indeterminado:
A) A melhor saída foi encontrada.
B) Estão pedindo a melhor saída.
C) Melhor é encontrar uma saída.
D) Há saída para todo lado.

Matemática

Questão 11
As soluções da equação do segundo grau x² + 2x – 8 = 0, são: 
a)  S = {-2,4}
b)  S = {2,-4}
c)  S = {2,4}
d)  S = {-2,-4}

Questão 12
Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na 
sala?
a) 10 meninas
b) 12 meninas
c) 15 meninas
d) 18 meninas

Questão 13
Convertendo a fração 4/5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?
a)  30%
b)  40%
c)  80%
d)  60%

Questão 14
A solução da equação do primeiro grau 5x - 2 = 3 tem solução: 
a)  S = {-1}
b)  S = {2}
c)  S = {1}
d)  S = {-2}

Questão 15
Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no



gráfico abaixo. Quantas dessas pessoas possuem cabelo loiro?

Castanho
25,00%

Loiro
35,00%

Ruivo
16,00%

Preto
24,00%

Pesquisa de cores de cabelo

a) 300 pessoas
b) 320 pessoas
c) 420 pessoas
d) 200 pessoas

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
“Em novembro deste ano, a TV brasileira perdeu um ator que representava um personagem infantil num
programa de culinária e cativou os telespectadores. O ator sofreu um AVC aos 47 anos e sua morte
provocou comoção por parte dos colegas de trabalho e da população em geral.” O ator a qual o trecho
acima se refere é?
a) Marcos Pasquim.
b) Tom Cavalcanti.
c) Chico Anísio.
d) Tom Veiga.

Questão 17
O ano de 2020 foi marcado por muitos acontecimentos trágicos alheios ao Ser humano, um desses 
acontecimentos que castigou a região de Santa Catarina provocando mortes e desabrigados foi o:
a) Ciclone Bomba.
b) Tornado turbinado.
c) Tornado Sulamericano
d) Tornado multisul.

Questão 18
Segundo a  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil,  referente  a  nacionalidade,  são
brasileiros “natos”:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em



qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
d) todas as alternativas estão corretas.

Questão 19
Os primeiros colonizadores a chegarem em Santa Catarina foram:
a) Alemães.
b) Portugueses.
c) Espanhóis.
d) Americanos.

Questão 20
Sobre o município de Bombinhas, o rápido crescimento populacional despertou na comunidade o sonho
de liberdade, quando a emancipação foi aprovada por 1.454 cidadãos, contra 75 votos desfavoráveis,
em:
a) 15 de março de 1992.
b) 16 de março de 1992.
c) 15 de março de 1993.
d) 15 de abril de 1992.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
O movimento farroupilha representou muito para Santa Catarina, sendo que no período de 24 de julho a
15 de novembro de 1839, os revolucionários instalaram-se em Laguna e proclamaram:
a) a republica Lageana
b) a republica Pauliana
c) a republica Garibaldeana
d) a republica Juliana

Questão 22
Inquestionável que os primeiros habitantes de Santa Catarina foram os náufragos e desertores, apesar
de a região servir de ponto estratégico para o apoio de expedições. Após alguns anos se estabeleceram
no litoral catarinense:
a) os açorianos;
b) os indianos;
c) os chineses
d) os hindus

Questão 23
O século XIX marcou o continente europeu com guerras e desigualdade social, fugindo da pobreza os
imigrantes alemães, fundaram em 1850, a colônia de mesmo nome, cidade de:
a) Porto Belo
b) Blumenau,
c) Urussanga
d) Xaxim

Questão 24
O folclore em Santa Catarina sofre a diversidade de vários componentes culturais, tendo em vista a
colonização por diversas etnias. Na ilha de Santa Catarina figuram dentre as principais comemorações:
a) boi bumbá, frevo e pau de fita
b) maracatu, sarandaia e pau de fita
c) Boi-de-mamão, farra do boi, festa do Divino
d) marabaixo, Parintins e garrote

Questão 25
O turismo pode ser delineado sob vários conceitos, no entanto com fulcro no modelo estabelecido pela
OMT – Organização Mundial de Turismo, o turismo compreende:
a)  as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu
entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”



b) as atividades que as pessoas realizam quando se estabelecem em lugares diferentes daqueles em
que nasceram com o fim próprio de moradia;
c) as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em um único lugar por um período
superior a 10 (dez) anos;
d)  as  atividades  relacionadas  ao  cotidiano  que  dizem respeito  às  atribuições  de  suas  funções  em
determinado local de trabalho.

Questão 26
O  turismo  influencia  sobremaneira  no  meio  ambiente,  gerando  grandes  quantidades  de  lixo  e  de
emissores.  No  entanto,  o  turismo  pode  assumir  papel  de  aumento  de  consciência  ambiental  e
educacional para o consumo sustentável, podendo ser realizado através:
 
a) das concessões públicas para os trabalhos de engenharia e arquitetura com o fito de desarmonizar os
grandes empreendimentos ao meio ambiente
b) da pressão sobre as autoridades locais junto a outros segmentos atuantes para adotar medidas de
planejamento e de proteção ambiental.
c) da ocupação desordenada de áreas naturais sujas por lixo descartável e áreas campestres e rurais já
descaracterizadas por padrões urbanos de assentamento e de arquitetura.
d) nenhuma das alternativas está correto.

Questão 27
Em conformidade com o disposto contido na Lei Complementar n.07/2002, Estatuto do Servidor Público,
a estabilidade garante direitos ao servidor. Assim, é correto afirmar:
a) o servidor concursado e estável nunca poderá ser demitido;
b) o servidor poderá ser demitido por ato do Superior Hierárquico;
c) o servidor somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgada em que
não lhe foi assegurada ampla defesa e processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada
alguma defesa.
d) o servidor poderá ser demitido em virtude de sentença judicial  transitada em julgado e  processo
administrativo  disciplinar  em  que  lhe  seja  assegurada  ampla  defesa  ou  avaliação  periódica  de
desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa.

Questão 28
A lei Complementar n. 228/2015 estatui as atribuições para o cargo de técnico em turismo. Assinale a
alternativa que contem atribuições ditadas pela Lei.
a) manter o diagnóstico turístico sempre atualizado para melhor estudo futuro dos empreendimentos
turísticos;
b) acompanhar saldos orçamentários para autorização de realização de despesas
c) elaborar e produzir painéis, placas e cartazes referentes aos eventos institucionais, de acordo com a
características definidas para a atividade
d)  preparar massas e argamassa

Questão 29
O café sendo uma das bebidas mais consumidas no mundo, é importante elemento de uma bebida
alcoólica que integra a tradição e cultura de Bombinhas. Assinale o nome da referida bebida:
a) saragaço
b) cafechaça
c) consertada
d) Chicarada
 
Questão 30
Criado na França em 1985, o selo ambiental para praias, marinas e embarcações de turismo, concedido
às comunidades que fazem um esforço especial para gerenciar seus ambientes aquáticos, costeiros e
interiores com respeito ao ambiente e a natureza local,  da qual fazem parte as praias de 4 Ilhas e
Mariscal. Assinale a alternativa que corresponde ao disposto:
a) bandeira verde
b) sinal verde
c) bandeira azul
d) bandeira amarela


