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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.

Língua
Portuguesa

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 ou assinalado com um “X”, com 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.

Matemática

Conhecimentos
Gerais e
Atualidades

Conhecimentos
Específicos

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação do Gabarito Provisório e
caderno de provas
Prazo de recursos do Gabarito Provisório
Divulgação do Gabarito Oficial

Data

Local

26/04/2021

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

27 e 28/04/2021

Protocolo da Prefeitura Municipal

29/04/2021

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Língua Portuguesa
Leia um trecho da obra “José”, de Carlos Drummond de Andrade, e responda as questões 1, 2 e 3
“E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?”
Questão 01
As palavras “você”, “noite” e “sumiu” são, respectivamente, classificadas como:
A) pronome – verbo - substantivo
B) pronome – substantivo - verbo
C) substantivo – verbo - pronome
D) preposição – adjetivo – verbo
Questão 02
Assinale a alternativa que apresenta uma frase não verbal:
A) “E agora, José?”
B) “A festa acabou”
C) “você que é sem nome”
D) “você que faz versos”
Questão 03
A oração “A festa acabou” apresenta o verbo no modo:
A) imperativo
B) subjuntivo
C) presente
D) indicativo
Questão 04
Relacione as colunas e assinale a opção correta, de acordo com os tipos de sujeito:
( ) Disseram que ele foi embora.

1 – Sujeito Simples

( ) Está na hora do almoço.

2 - Sujeito Composto

( ) Elas estão sempre bonitas.

3 – Sujeito indeterminado

( ) Juliana e Maria comeram o bolo de chocolate.

4 – Sujeito inexistente

A) 3 – 4 – 1 – 2
B) 3 – 4 – 2 – 1
C) 4 – 3 – 2 – 1
D) 1 – 2 – 4 – 3
Questão 05
Marque a opção que apresenta somente advérbios de tempo:
A) cedo – tarde - mal

B) antes – depois - hoje
C) mal – sim – claro
D) não – talvez - longe
Questão 06
Todas as orações são coordenadas, exceto na opção:
A) Se estiver chovendo, não iremos ao parque.
B) Juliana estudou muito, porém não passou no vestibular.
C) Fomos para casa e fizemos a tarefa.
D) Joana adora desenhar, mas também gosta muito de escrever.
Questão 07
Assinale a afirmativa que apresenta um vocativo:
A) Comprei três frutas: banana, maçã e laranja.
B) Machado de Assis, escritor brasileiro, faleceu em 1908.
C) Ela adora estudar.
D) Não faça isso, João!
Questão 08
Todas as palavras são proparoxítonas, na opção:
A) abacaxi – animal – telefone
B) relâmpago – metrô - suflê
C) abóbora – acadêmica - acústica
D) caráter – papagaio - sílaba
Questão 09
Assinale a alternativa que completa corretamente a oração abaixo:
“Não preciso de mais explicações, ___________ já entendi.”
A) porque
B) porquê
C) por que
D) por quê
Questão 10
Assinale a opção correta, de acordo com a utilização dos sinônimos:
A) alegre - triste
B) noite - dia
C) céu - terra
D) encontrar - achar

Matemática
Questão 11
Uma fábrica de calçados fabrica 50 pares diários de dois modelos de calçados: o Modelo A e o Modelo
B. Considerando que a fabricação do modelo A corresponde apenas a 36% da produção diária, quantos
dias serão necessários para que a fábrica tenha 64 calçados do Modelo B?
a) 4 dias.
b) 2 dias.
c) 1 dia.
d) 3 dias.
Questão 12
Marcelo está lendo um livro de 350 páginas. Quantos dias serão necessários para terminar a obra se ele
ler 1/7 a cada dois dias?

a)14 dias.
b) 7 dias.
c) 17 dias
d) 350 dias
Questão 13
Em um triângulo retângulo em que os catetos medem 15cm e 20 cm, é correto afirmar que:
a) A hipotenusa mede 625cm
b) A hipotenusa mede 25cm²
c) O cateto adjacente mede 15cm²
d) A Hipotenusa mede 25cm
Questão 14
O salário de um vendedor de livros é de uma parte fica de R$50,00 diários, mais R$3,00 por venda. Se
esse vendedor conseguir vender 3 livros por dia, qual será seu salário ao findar aquele mês?
a) R$ 1720,00
b) R$ 1770,00
c) R$ 1500,00
d) R$ 1270,00
Questão 15
Considerando a sequência numérica abaixo, qual será o número que deverá ocupar o vigésimo lugar
dessa sequência?
S: (26, 31,36 ,41, ...)
a) 121
b) 112
c) 221
d) 212

Conhecimentos Gerais e Atualidades
Questão 16
Uma das medidas adotadas pelos poderes públicos na área da saúde, para conter o avanço da
Pandemia é:
a) Lokdown.
b) Abertura dos Portos.
c) Licença especial para funcionários públicos.
d) Desvio de aeronaves internacionais para outros aeroportos.
Questão 17
Foi criado em março de 2020 para coordenar as ações de combate à pandemia de Covid-19. O grupo é
composto por 19 instituições, incluindo conselhos de categorias profissionais da saúde, técnicos e
integrantes indicados por diretores de diferentes áreas do governo e nomeados pela Secretaria de
Estado da Saúde. O texto se refere a criação do(a): Fonte: https://www.nsctotal.com.br/noticias/praiasliberadas-multa-e-horarios-diferenciados-o-que-muda-com-o-novo-decreto-em-sc

a) Covid- urgente.
b) Conselho de Calamidade Pública SC.
c) Secretaria de Saúde.
d) Coes SC.
Questão 18
“Há um mês, alunos e professores da maioria das escolas estaduais voltaram a se encontrar
presencialmente pela primeira vez na sala de aula desde o início da pandemia de Covid-19. O retorno

era aguardado pela comunidade escolar e foi construído ao longo de 2020, com a criação do: Fonte:
https://www.sc.gov.br/noticias
a) Plano de Contingência para a Educação (PlanCon).
b) Plano Nacional de Educação.
c) Plano de recuperação da economia.
d) Plano de ação brasileira.
Questão 19
A Secretaria de Estado da Educação (SED) de Santa Catarina acompanha a situação de todas as
escolas da rede. Os dados verificados até agora indicam que 785 escolas seguem no modelo:
Fonte:https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/rede-estadual-completa-um-mes-de-ano-letivo-comaulas-presenciais-em-mais-de-75-das-escolas

a) Dúbio, com alternância de atividades de educação e de saúde.
b) unificado, sem alternância das atividades.
c) Misto, com alternância entre atividades na escola e em casa.
d) Límpido com registro das atividades diárias realizadas pelos pais.
Questão 20
“A permissão para o_____________ no Brasil foi declarada há 89 anos, em 24 de fevereiro de 1932,
com a chegada do primeiro Código Eleitoral brasileiro. Ainda que pareça muito tempo, o Brasil declarou
esse direito mais de dez anos depois da maioria dos países, que o fizeram na primeira década do século
20.” A notícia publicada em fevereiro de 2021 num jornal de circulação virtual, se completa corretamento
com a opção:
Fonte:
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/24/voto-feminino-no-brasil-completa-89-anos-masrepresentatividade-ainda-e-desafio

a) Voto feminino.
b) Voto universal.
c)Voto Masculino.
d) Voto de cabresto.

Conhecimentos Específicos
Questão 21
A oferta turística pode ser definida como o conjunto de atrativos naturais e culturais, e dos produtos e
serviços turísticos à disposição dos consumidores para a satisfação de suas necessidades. Assinale a
alternativa que apresenta itens que integram a oferta turística do município de Bombinhas:
A) Passarela do Ribeiro, Praia de Zimbros e Casa de Cultura Dona Tila.
B) Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Calçadão de Bombas e Praia do Estaleiro.
C) Mercado Público Municipal, Praia da Tainha e Mirante de Bombas.
D) Mirante Eco 360º, fazendas marinhas e Praia da Armação.
Questão 22
O Sistema de Turismo – Sistur foi elaborado pelo Professor Mario Beni, a partir da base conceitual da
Teoria Geral de Sistemas. O Sistur é formado por três grandes conjuntos, seus componentes básicos e
as funções primárias atuantes em cada um dos conjuntos e em interação no sistema total. Cada
componente desses conjuntos pode ser considerado um subsistema em si.
Os grandes conjuntos são:
1) Conjunto das relações ambientais
2) Conjunto da organização estrutural
3) Conjunto das ações operacionais
Analise os subsistemas e marque o número do sistema a qual pertencem:
I - ( ) Superestrutura e infraestrutura
II - ( ) Mercado, oferta, demanda, produção e distribuição de consumo

III - ( ) Ecológico, econômico, social e cultural
Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta.
A) I -1; II - 3 e III - 2
B) I - 3; II -1 e III - 2
C) I - 2; II - 3 e III - 1
D) I - 2; II - 1 e III - 3
Questão 23
Uma das tendências apontadas para a retomada do turismo pós Covid-19 é a busca por atividades ao ar
livre e de forma mais individualizada. Considerando este cenário e a oferta turística de Bombinhas,
analise as alternativas com opções de atividades disponíveis na cidade e identifique a incorreta.
A) Passeio de bicicleta, salto de parapente e mergulho
B) Trilha ecológica, passeio de barco e surfe
C) Passeio de buggy, visita ao Engenho do Sertão e cascadyng
D) Stand up paddle, banho de cachoeira e city tour
Questão 24
Avalie as seguintes atribuições e assinale a alterativa que contempla atribuições do técnico em turismo,
conforme a Lei Municipal nº 228/2015:
I - pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística;
II- promover o crescimento do turismo de forma desordenada, respeitando sempre os valores culturais e
turísticos;
III- auxiliar na organização dos eventos de pequeno, médio e grande porte, articulando os meios para
sua execução junto com outros profissionais da área e correlacionados;
IV - manter o diagnóstico turístico sempre atualizado para melhor estudo futuro dos empreendimentos
turísticos e
V - Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise.
A) I, II e III
B) II, III e IV
C) I, III e V
D) I, III e IV
Questão 25
O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR é um órgão de caráter normativo, consultivo e deliberativo,
de assessoramento e fiscalizador, destinado a orientar, promover e garantir o aprimoramento das
diretrizes e objetivos do desenvolvimento do turismo no Município.
As alternativas apresentam competências do COMTUR, exceto uma delas. Analise e assinale a
alternativa incorreta.
A) Ministrar cursos e treinamentos que tenham como objetivo a qualificação dos recursos humanos que
atuam diretamente em hotéis, pousadas, restaurantes, bares e similares, e outras empresas de
atendimento ao turista.
B) Atuar na sensibilização, educação e divulgação para a população local, da importância da atividade
turística para o Município.
C) Estimular a iniciativa privada no sentido de incrementar o turismo.
D) Opinar sobre quaisquer outros assuntos relacionados ao turismo, que lhe forem submetidos pelo
Poder Público, iniciativa privada ou pela sociedade civil organizada.
Questão 26
No portal on-line de turismo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bombinhas
(http://turismo.bombinhas.sc.gov.br), no banner download, estão disponíveis para consulta diversos
estudos, planos e pesquisas. Estes documentos revelam dados que são essenciais para o
planejamento, gestão e monitoramento da atividade turística, além de serem referenciais importantes

para o trade turístico, empreendedores e investidores. Dentre eles, está a Pesquisa de Demanda
Turística, que tem como objetivo principal traçar o perfil dos turistas que visitam Bombinhas, suas
principais motivações, nível socioeconômico, expectativas e avaliação dos serviços e infraestrutura da
cidade.
Avalie as informações sobre as características da Pesquisa de Demanda Turística aplicada nas últimas
temporadas de verão em Bombinhas e assinale a afirmação correta.
I – A pesquisa é descritiva, de abordagem quantitativa com fonte de dados primários.
II – O instrumento de coleta de informações é um formulário impresso com perguntas abertas e
fechadas.
III – As entrevistas são feitas de forma individual, com homens e mulheres maiores de 18 anos, não
residentes na cidade e com permanência de pelo menos 24 horas no município.
IV – O intervalo de confiança é de 95%.
A) I, II e IV estão corretas
B) I, II e III estão corretas
C) II, III e IV estão corretas
D) Todas estão corretas
Questão 27
O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento instituído pelo Programa de Regionalização do Turismo
que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas. Ele define a
área - o recorte territorial - que deve ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério. Segundo o Mapa, o
município de Bombinhas integra a região turística ________________________ e, de acordo com o
desempenho da sua economia do turismo, está classificado na categoria____.
Assinale a alternativa que apresenta as opções corretas para o preenchimento das lacunas.
A) Costa Esmeralda – B
B) Costa Verde & Mar – A
C) Costa Esmeralda – A
D) Costa Verde & Mar – B
Questão 28
A sazonalidade no turismo é um dos grandes desafios dos destinos turísticos. Bombinhas deve estar
preparada para receber uma grande quantidade de pessoas em determinados períodos do ano, como o
verão e feriados prolongados, demandando infraestrutura e serviços difíceis de serem mantidos durante
o ano todo. Uma das alternativas para atenuar os efeitos da sazonalidade é a realização de eventos.
Embora o momento atual, da pandemia da Covid-19, imponha restrições severas ao setor, é essencial
trabalhar no planejamento dos eventos para a sua retomada. Todo evento possui três fases, que exigem
do responsável pela sua realização, organização e planejamento. Assinale a alternativa que apresenta
as fases de um evento:
A) Pré-evento, trans evento e pós-evento
B) Projeto, evento e encerramento
C) Termo de referência, check list e pós-evento
D) Projeto, realização e pós-evento
Questão 29
O Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de
elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e
promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Bombinhas integra o Roteiro Cultural e o Tour da
Experiência da Costa Verde & Mar, produtos regionais que valorizam e promovem o patrimônio cultural.
As alternativas abaixo apresentam patrimônios materiais e imateriais de Bombinhas que compõe estes
roteiros, exceto uma delas. Identifique a alternativa incorreta.
A) Museu de História Natural Charles Darwin, Oficinas Líticas e Ateliê Casa de Cerâmica
B) Espaço Cultural Engenho do Miminho, Corrida de Canoa e Risotteria Arancina
C) Engenho do Sertão, Pesca Artesanal da Tainha e Praça do Pescador
D) Capela Nossa Senhora dos Navegantes, Tarde do Beijú e Cruz da Praia de Fora

Questão 30
Considerando os aspectos históricos do Município de Bombinhas e do Estado de Santa Catarina, analise
as afirmações abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Um dos primeiros habitantes do litoral catarinense foi o homem pré histórico, conhecido como homem
do sambaqui. Em Bombinhas podemos encontrar vestígios de sua presença, as oficinas líticas, ao lado
do trapiche da Prainha e na Praia da Lagoa, no Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros.
( ) O português Sebastião Caboto foi o primeiro europeu a desembarcar na península em 1526,
batizando a região de Zimbros de Porto de São Sebastião. Para comprovar a veridicidade de sua
expedição, levou com ele no retorno à Europa, quatro nativos.
( ) A vinda dos açorianos para o Estado de Santa Catarina ocorreu entre 1748 a 1756. Foi ocasionada
pelas dificuldades vividas por esses portugueses nas Ilhas do Arquipélago de Açores, dentre elas
destacam-se o excesso de contingente populacional, crise de abastecimento, extrema pobreza e os
inúmeros tremores de terra e erupções vulcânicas.
( ) Blumenau foi a primeira colônia alemã de SC, fundada em 1850 por colonos e ex-soldados alemães
provenientes de batalhões dissolvidos no Rio de Janeiro.
( ) Bombinhas foi descoberta pelos turistas e visitantes a partir da década de 1950. Teve um "boom"
imobiliário na década 80 e seu crescimento nos anos seguintes tornou a emancipação políticoadministrativa inevitável. No dia 30 de março de 1992 foi realizado um plebiscito com a comunidade,
tendo sido aprovada a emancipação por 1454 cidadãos que votaram favoráveis, sendo apenas 75 os
votos desfavoráveis. Assim, a criação do Município de Bombinhas foi oficializada no dia 31 de março
pela lei Estadual nº 8.558/1992, tendo como primeiro prefeito eleito o senhor Leopoldo João Francisco
Filho, popularmente conhecido como Leo.
Assinale a alternativa correta:
A) V - V - V - F - F
B) F - F- F - V - V
C) V - F - V - F - F
D) V - V - F - V – F

