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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5: 

Wilson, bola do filme 'Náufrago', é leiloada por R$ 1,6 milhão

Item fez parte de um grande leilão, em Londres, com mais de mil objetos de filmes e séries

A bola de vôlei Wilson, usada no filme Náufrago, com Tom Hanks, foi vendida em um leilão
nesta quarta-feira, 10, por 230 mil libras. O valor equivale a cerca de R$ 1,6 milhão na cotação de hoje.

Na descrição do leilão com a bola que se tornou a única companheira de Tom Hanks no
longa-metragem, há a explicação de que ela parece propositadamente suja e passou muito tempo na
água durante as filmagens.

"[O objeto está]  muito desgastado,  com tinta aplicada para criar  uma aparência gasta e
suja", explica a casa de leilões Prop Store.

Na trama do filme, dirigido por Robert Zemeckis, o entregador Chuck Noland se torna o
único sobrevivente de um acidente de avião e fica preso em uma ilha. Dentre as encomendas perdidas
junto com o personagem estava a bola, marcada pela mão ensanguentada do protagonista.

Além de Wilson, o leilão da Prop Store vendeu mais de mil peças usadas em filmes e séries.
Um dos principais destaques foi o figurino usado por Will Ferrell em Um Duende em Nova York, vendido
por 175 mil libras — dez vezes o preço estimado inicialmente.

(https://www.terra.com.br/diversao/cinema/wilson-bola-do-filme-naufrago-e-leiloada-por-r-16-
milhao,233ed3a071dfcd9dfdb209e44a246fb0jccbwkjq.html)

Questão 01
Assinale a alternativa correta:
A) Chuck Noland, diretor do filme, fica preso em uma ilha, devido a um acidente de avião.
B) A bola não foi leiloada, pois estava muito gasta e suja.
C) A casa de leilões Prop Store vendeu muitas peças de filmes e séries.
D) O filme “Náufrago, com Will Ferrell, conta a história de uma bola em uma ilha.

Questão 02
Analise as orações abaixo e marque as que possuem numerais:

(      ) “(...) o leilão da Prop Store vendeu mais de mil peças (...)”
(     ) “A bola de vôlei Wilson, usada no filme Náufrago, com Tom Hanks, foi vendida em um leilão (...)”
(      ) “Dentre as encomendas perdidas junto com o personagem estava a bola (...)”
(      ) “(...) dez vezes o preço estimado inicialmente (...)”

A) Somente a última possui numeral.
B) Somente a terceira possui numeral.
C) A primeira, segunda e terceira possuem numerais.
D) A primeira e a última possuem numerais.

Questão 03
Analise o excerto:

“Um dos principais destaques foi o figurino usado por Will Ferrell em Um Duende em Nova York, vendido
por 175 mil libras — dez vezes o preço estimado inicialmente.”

https://www.terra.com.br/diversao/cinema/wilson-bola-do-filme-naufrago-e-leiloada-por-r-16-milhao,233ed3a071dfcd9dfdb209e44a246fb0jccbwkjq.html
https://www.terra.com.br/diversao/cinema/wilson-bola-do-filme-naufrago-e-leiloada-por-r-16-milhao,233ed3a071dfcd9dfdb209e44a246fb0jccbwkjq.html


O termo destacado pode ser classificado como: 
A) adjetivo
B) advérbio
C) substantivo
D) pronome 

Questão 04
Analise a citação:

“[O objeto está] muito desgastado, com tinta aplicada para criar uma aparência gasta e suja", explica a
casa de leilões Prop Store”

Os termos destacados podem ser classificados como:
A) artigos
B) substantivos
C) adjetivos
D) advérbios

Questão 05
Analise o título da notícia:

“Wilson, bola do filme 'Náufrago', é leiloada por R$ 1,6 milhão”

A parte destacada pode ser classificada como:
A) aposto
B) vocativo
C) verbo 
D) interjeição

Leia o texto abaixo e responda as questões 6 e 7: 

(https://mundoeducacao.uol.com.br.htm)                                               

Questão 06
Na tirinha, a expressão “com certeza” pode ser classificada como:

A) locução prepositiva
B) locução adverbial
C) locução conjuntiva
D) locução verbal

Questão 07
Assinale a alternativa que substitui a expressão “com certeza”, sem mudar o sentido da tirinha:

A) equivocadamente
B) indeterminadamente
C) confusamente
D) certamente



Questão 08
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas:

Não sabia o _________ de tanta maldade.
Os lugares __________ já viajei são maravilhosos.

A) porquê – por quê
B) porque – por que
C) porquê – por que
D) por que - porque

Questão 09
Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas abaixo:

Pode ficar _____ vontade.
Vamos ______ loja depois.
Ela foi candidata _____ vereadora nas últimas eleições.

A) à – à – a 
B) à – a – à 
C) à – à – à 
D) a – a – à 

Questão 10
Assinale a alternativa correta, de acordo com a norma culta:

A) Eu tenho bicabornato para a receita.
B) Isso é um gasto supérfulo.
C) Estamos organizando uma festa beneficiente.
D) Iremos reivindicar nossos direitos!

Matemática

Questão 11
Uma sala de aula tem 36 estudantes, das quais 2/3 são meninos, logo:

a) Há 12 meninas na sala;
b) Há 2/6 de meninas na sala;
c) Há 24 meninos;
d) Todas as opções estão corretas.

Questão 12
Na loja de doces, uma bala custa R$0,25. Se Pedro comprou N balas, gastando um total de R$4,75 é
incorreto afirmar que:

a) Pedro comprou menos de 20 balas;
b) A equação que representa o problema é 0,25N = 4,75;
c) N=19;
d) 4,75N=19.

Questão 13
A propriedade associativa da multiplicação é:

a) A ordem dos fatores não altera o produto;
b) A associação dos fatores não modifica o produto;
c) A ordem dos fatores não modifica a associação do produto;
d) A associação do produto não altera os fatores.



Questão 14
Os poliedros:

I - São figuras tridimensionais;

II - São formados pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos 
congruentes;

III - São compostos pelos elementos: vértice, arestas e faces;

IV - Podem ser divididos em convexos, não convexos e corpos redondos.

a) Somente as alternativas I e III estão corretas;
b) A alternativa II está incorreta;
c) As alternativas I, II e III não estão corretas;
d) A alternativa IV está incorreta.

Questão 15
Uma montadora de automóveis precisa realizar o levantamento da quantidade de parafusos necessários
para as rodas dos automóveis a serem produzidos por dia. Considerando que são usados 4 parafusos
por roda, que são 4 rodas por carro e que, ao todo, são montados 4 automóveis por dia, é correto afirmar
que:

a) 4³= 64, logo são necessários 64 parafusos por dia;
b) 44= 64, logo são necessários 64 parafusos por dia;
c) 4³ = 12, logo são necessários 12 parafusos por dia;
d) 34 =81 , logo são necessários 81 parafusos por dia.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O brasão oficial do município de Bombinhas possui o seguinte dístico:

A) Bombinhas 15/03/92
B) Terra de Esperança
C) Bombinhas 01/04/92
D) Bombinhas Verde e Mar

Questão 17
O hino do Estado de Santa Catarina foi adotado pela Lei Estadual144 de 6 de setembro de 1895, abaixo
assinale a opção que contenha um trecho deste hino:

A) Não mais diferenças de sangues e raças, não mais regalias sem termos fatais, a força está toda do
povo nas massas, irmãos somos todos e todos iguais.
B) Na esperança de um povo a sonhar, com as matas verdejantes e um mar de águas transparentes,
brilhando sobre sua primavera.
C) Tu és um paraíso de belezas infinitas, com mais de mil recantos naturais, o teu céu tem milhões de
estrelas, tuas praias muitas mais.
D) Jamais a natureza, reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar.

Questão 18
De acordo com a Constituição de 1988, são princípios da República Federativa do Brasil no que rege as
relações internacionais, exceto:

A) Independência nacional.
B) Não-intervenção.
C) Repúdio ao terrorismo e ao racismo.
D) Livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.



Questão 19
Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19, também conhecida como CPI da pandemia, é
correto afirmar:

A) O Senador Omar Aziz foi o Presidente da Comissão.
B) O Senador Randolfe Rodrigues foi o Presidente da Comissão.
C) O Senador Renan Calheiros foi o Presidente da Comissão.
D) O Senador Jorginho Mello foi o Presidente da Comissão.

Questão 20
Bombinhas juntamente com mais 10 Municípios estão associados a uma associação de municípios
denominada: 

A) AMVRI- Associação dos Município da Região do Vale do Rio Itajaí
B) AMVRT- Associação dos Município da Região do Vale do Rio Tijucas.
C) AMFRI- Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí.
D) AMLCE - Associação dos Município da Região do Litorânea Costa Esmeralda.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
O  principal  e  mais  importante  componente  de  um  produto  turístico  é  o  atrativo  turístico.  Ele  é
determinante para a escolha do destino de viagem de um turista. Conforme o Glossário de Turismo da
revista científica Visão e Ação (UNIVALI, 2000), “os atrativos turísticos podem ser naturais, culturais,
manifestações e usos tradicionais  e populares,  realizações técnicas  e científicas contemporâneas e
acontecimentos programados”. Analise as alternativas abaixo e selecione aquela que apresenta atrativos
turísticos do município de Bombinhas:

A) Praia da Lagoinha, Parque Natural Municipal Costeira de Zimbros, consertada e pesca artesanal da
tainha.
B) Praia do Estaleiro, Parque Natural Municipal Morro do Macaco, renda de bilro e Tarde do Beijú.
C) Praia de Zimbros, Parque Natural Municipal da Galheta, pirão com peixe e Festa do Camarão.
D) Praia da Conceição, Mirante Eco 360º, Parque das Capivaras e Balaio Cultural.

Questão 22
O Sistema de Turismo - Sistur é uma metodologia de estudo dos fenômenos turísticos elaborada pelo 
professor Mário Carlos Beni (1998). Analise as cinco afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras
e F para as falsas.

1 - (      ) O Sistur  é  o  conjunto  de procedimentos  e doutrinas,  ideias  ou princípios,  logicamente
ordenados e coesos, com a intenção de descrever o funcionamento da atividade turística
como um todo.

2 - (      ) Os  elementos  do  Sistur  dividem-se  em  três  grandes  conjuntos:  Relações  Ambientais,
Organização Estrutural e Ações Operacionais.

3 - (      ) O conjunto das Relações Ambientais compreende os subsistemas ecológico, econômico,
social, cultural e das relações de mercado. 

4 - (      ) O conjunto da Organização Estrutural  engloba os  subsistemas da superestrutura e  da
infraestrutura. 

5 - (      ) O conjunto das Ações Operacionais compreende a oferta e a demanda, o consumo e a
distribuição de produtos turísticos.

Assinale a alterativa que corresponde a avaliação correta das afirmativas.
A) 1 (V); 2 (V); 3 (V); 4 (F) e 5 (V).
B) 1 (F); 2 (F); 3 (V); 4 (V) e 5 (F).
C) 1 (V); 2 (V); 3 (F); 4 (V) e 5 (V).
D) 1 (V); 2 (F); 3 (F); 4 (F) e 5 (V).



Questão 23
O mercado turístico pode ser entendido como o encontro e a relação entre a oferta de produtos e
serviços turísticos e a demanda interessada e motivada pelo consumo e uso destes produtos e serviços.
Quatro  elementos  básicos  formam  o  mercado  turístico:  demanda,  oferta,  espaço  geográfico  e
operadores de mercado. Avalie os itens da coluna 2 e marque a qual elemento da coluna 1 cada um
corresponde. 

Coluna 1
1. Demanda
2. Oferta
3. Espaço geográfico
4. Operadores de mercado

Coluna 2
(   ) Agência de viagens
(   ) Consumidor
(   ) Transportadoras turísticas
(   ) Conjunto de produtos e serviços
(   ) A cidade

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 4 – 1 – 4 – 2 – 3.
B) 2 – 1 – 2 – 4 – 3.
C) 2 – 4 – 2 – 3 – 1. 
D) 4 – 3 – 4 – 1 – 2.

Questão 24
A oferta de produtos e serviços da região turística Costa Verde & Mar está organizada em roteiros. As
informações podem ser consultadas pelo público no site,  aplicativo e materiais  impressos da Costa
Verde & Mar. Avalie as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta os roteiros disponíveis:

A)  Guia  do  Mergulho,  Ecoturismo  e  Turismo  de  Aventura,  Guia  do  Turismo  Náutico,  Roteiro
Gastronômico e Tour da Experiência.
B) Cicloturismo, Ecoturismo e Turismo de Aventura, Guia do Turismo Náutico, Roteiro Cultural e Roteiro
de Turismo de Base Comunitária.
C) Guia do Mergulho,  Turismo de Aventura,  Roteiro de Caminhadas,  Roteiro Cultural   e Roteiro de
Turismo de Base Comunitária.
D) Cicloturismo, Ecoturismo e Turismo de Aventura, Guia do Turismo Náutico, Roteiro Cultural e Tour da
Experiência.

Questão 25
As Políticas Públicas de Turismo do Governo Federal tem como função primordial a redução da pobreza
e  a  inclusão  social.  Uma delas  é  a  segmentação  do  turismo  como estratégia  para  estruturação  e
comercialização de destinos e roteiros turísticos brasileiros. 
Com  o  intuito  de  promover  o  entendimento  e  orientar  o  setor  quanto  a  algumas  terminologias,
abordagens e delimitações da segmentação turística, o Ministério do Turismo definiu alguns segmentos
turísticos da oferta como prioritários para o desenvolvimento do turismo no Brasil. As alterativas abaixo
apresentam segmentos que integram esta lista, exceto uma delas. Avalie e identifique a INCORRETA.

A) Turismo de Sol e Praia; Turismo de Estudos e Intercâmbio e Turismo da Terceira Idade.
B) Turismo de Negócios e Eventos; Turismo Náutico e Turismo de Saúde.
C) Ecoturismo; Turismo de Pesca e Turismo de Esportes.
D) Turismo de Aventura; Turismo Cultural e Turismo Rural.

Questão 26
Considere as seguintes afirmações sobre a cidade de Bombinhas:

I - O município de Bombinhas foi criando em 30 de março de 1992, após a emancipação política e
desmembramento do município de Porto Belo, através da Lei Estadual nº 8.558, publicada no



Diário Oficial do Estado nº 14.414, de 1º de abril de 1992.

II - Considerando o número de habitantes, Bombinhas é o menor município de Santa Catarina.

III - Antigamente, a Praia de Bombas era chamada de Praia Grande e, a Praia de Bombinhas era
conhecida como Praia de Bombas.

IV - Bombinhas possui três Parques Naturais Municipais: da Galheta, Costeira de Zimbros e Morro do
Macaco.

Estão corretas as afirmações:
A) Apenas I e IV.
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) I, II, III e IV.

Questão 27
Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e
cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Sobre o Ecoturismo, é correto
afirmar:

A)  Atividades de contemplação da fauna,  flora e paisagem, como mergulho,  trilhas interpretativas e
caminhadas não são consideradas atividades de ecoturismo.
B)  O  ecoturismo  envolve  atividades  turísticas  baseadas  na  relação  sustentável  com  a  natureza,
comprometidas com a conservação e educação ambiental.
C) O ecoturismo adota estratégias e ações para maximizar possíveis impactos negativos da visitação
turística por meio do uso de um modelo de gestão sustentável da atividade.
D) As atividades de ecoturismo praticadas em áreas naturais não podem contribuir para a conservação
da área e para manutenção dos valores da comunidade local.

Questão 28
O Capítulo II  do  Código de Posturas de Bombinhas (Lei  Complementar  nº  277/2017)  apresenta as
regras  para  que  o  público  use  as  praias  da  cidade  de  forma  adequada.  Uma vez  que  as  praias
constituem o principal atrativo turístico da cidade, é fundamental que o técnico em turismo conheça as
proibições impostas pela legislação e contribua para que sejam respeitadas. Considere as seguintes
afirmativas sobre o uso das praias:

I - É  proibido  o  trânsito,  a  permanência  ou  banho  de  qualquer  espécie  animal,  ainda  que
acompanhado de seu dono.

II - É proibido instalar churrasqueiras ou similares para fazer assados.

III - É proibido lançar detritos ou lixo de qualquer natureza fora das lixeiras.

IV - É proibido comercializar qualquer produto em embalagens de vidro nas praias do município.

V -  É proibido qualquer propaganda de cigarros nas praias do município especialmente em guarda-
sóis e similares.

Quais destas proibições constam no Código de Posturas de Bombinhas sobre o uso adequado das
praias?
A) Apenas I, II e IV.
B) Apenas I, II, III e IV. 
C) Apenas I, III, IV e V.
D) I, II, III, IV e V.

Questão 29
As  pesquisas  de  demanda  turísticas  são  realizadas  anualmente  em  Bombinhas  e  revelam  o  perfil
socioeconômico dos turistas, seu comportamento e as características da sua viagem, além da avaliação
sobre os serviços e equipamentos turísticos da cidade. Para a realização de pesquisas, é essencial



conhecer os conceitos estatísticos básicos: população, amostra, intervalo de confiança e margem de
erro. Relacione o número dos conceitos de acordo com as suas definições:

1. População
2. Amostra
3. Intervalo de confiança
4. Margem de erro

(      ) É a diferença entre o valor encontrado na pesquisa e o valor real do que se pesquisa.

(      ) É uma parte da população que será selecionada para a realização do estudo, representativa o
suficiente para entender os resultados da população total.

(      ) Consiste no conjunto de todos os elementos semelhantes que interessam para um determinado
estudo, ou seja, cujas características estejam sendo estudadas.

(      ) É um indicador da precisão de sua medida e de quão perto a sua medição estará na estimativa
original, se o experimento for repetido.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 3 – 2 – 1 – 4.
B) 4 – 2 – 1 – 3. 
C) 2 – 4 – 3 – 1. 
D) 4 – 1 – 2 – 3.

Questão 30
Conforme a Lei Complementar nº 228/2015, que regulamenta as atribuições de categorias funcionais,
analise as funções abaixo e assinale aquela que NÃO é competência do técnico em turismo:

A) Pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística.
B) Manter o diagnóstico turístico sempre atualizado para melhor estudo futuro dos empreendimentos
turísticos.
C) Acompanhar saldos orçamentários para autorização de realização de despesas.
D) Auxiliar no desenvolvimento dos projetos que viabilizem a permanência de turistas.
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