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b.
 

Por falta de regulamentação de lei 
complementar, o servidor público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial.

 c.
 

Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis.

 d.
 

A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal.  

e.  
É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
QUESTÃO

 
31

  
Os problemas ambientais são consequências 
da intervenção humana nos diferentes 
ecossistemas da Terra, causando 
desequilíbrios no meio ambiente e 
comprometendo a qualidade de vida. Por isso, 
a atividade turística deve consolidar-se em 
condições de segurança ambiental, atendendo 
a quais medidas prioritárias?  

 

a.  Educação ambiental, capacitação 
profissional e estratégias ambientais.  

b.  Capacidade de carga, capacitação 
profissional e estudo de impacto 
ambiental.  

c.  Plano de manejo, controle ambiental e 
aumento da capacidade de carga.  

d.  Capacitação profissional, educação 
ambiental e maximização de riquezas.   

e.  Substituição de recursos, estudo de 
impacto ambiental e planejamento local.  

 

QUESTÃO  32   

A democratização do uso da internet introduziu 
profundas mudanças na sociedade. É um meio 
totalmente abrangente que interage com o 
conjunto da sociedade, expressando os novos 
valores e interesses do indivíduo. Para os 
destinos turísticos, a internet tornou-se um novo 
meio de comunicação, proporcionando:

 
 

a.
 

dificuldades de comunicação entre os 
turistas e os respectivos prestadores de 
serviços.

 

b.
 

oportunidade de estagnação no 
desenvolvimento, marketing e criação de 
serviços de turismo.

 
 

c.
 

atrasos na divulgação de novos destinos 
turísticos.

 d.
 

intercâmbio de informações turísticas em 
âmbito mundial.

 e.
 

geração de reservas de forma lenta e 
burocrática.

 
 QUESTÃO

 
33

  A competitividade sistêmica de um cluster 
turístico compreende quatro níveis de relações 
em rede, sendo eles: meta, macro, meso e 
micro, dentre os quais, o nível meso compreende:  
 
a. 

os fatores socioculturais que definem a 
capacidade de articulação dos atores 
sociais e sua habilidade de formulação de 
estratégias. 

b. estratégias e estabilidade da estrutura 
macroeconômica, definidas pela política 
fiscal, monetária e comercial. 

c. estruturas de suporte que facilitam a 
interação e a cooperação de firmas 
(fornecedores, clientes e concorrentes), 
instituições de formação e treinamento da 
mão de obra, representações de classe e 
instituições de apoio. 

d. capacidade da firma ou de uma rede de 
firmas para se manterem competitivas, 
oferecendo bens e serviços que otimizem 
a relação custo-eficiência. 

e. políticas regulatórias com coesão social, 
como gestão, custo das matérias primas e 
qualificação da mão de obra. 

 
QUESTÃO 34  
A compreensão do espaço turístico pode 
proporcionar ganhos de competitividade para a 
destinação, uma vez que conhecer o espaço 
auxilia o entendimento da sociedade que vive 
nele. Portanto, é correto afirmar. 
 

a. Os elementos do espaço são definidos 
como: os homens, as firmas, as 
instituições, a infraestrutura e o meio 
ecológico. 

b. A estrutura turística se apresenta apenas 
sob a forma natural. 

c.
 As firmas são a “supraestrutura” que 

produz normas e ordens.
 

d.
 O homem como elemento do espaço 

turístico se refere apenas à população 
residente.

 

e.
 

As instituições compreendem os serviços 
de hospedagem, alimentação, agências e 
operadoras.
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QUESTÃO
 

35
  “Sistema pode ser definido como um conjunto 

de partes que interagem de modo a atingir um 
determinado fim, de acordo com um plano ou 
princípio” (BENI, 2004). 

 
 Assim sendo, o SISTUR (Sistema de Turismo) 

classifica-se como um sistema:
 

 a.
 

fechado e nunca autossuficiente.
 

b.
 

fechado e autossuficiente.
 

c.  
aberto e autossuficiente.  

d.  
fechado e dependente.  

e.  
aberto e interdependente.  

 
QUESTÃO  36   
Classificam-se como dimensões da 
sustentabilidade, exceto a: 

 

a.  social.  
b.  psicológica.  
c.  econômica.  
d.  espacial.  
e.  cultural.  

 
QUESTÃO  37   
O Xingu é o terceiro maior parque indígena do 
mundo e é um lugar promissor para a prática do 
etnoturismo,  o qual pode ser melhor descrito 
como:  

 

a.  um tipo de turismo cultural que utiliza 
como atrativo a identidade, a cultura de 
um determinado grupo étnico.  

b.  um tipo de turismo rural, onde há o 
deslocamento de pessoas para espaços 
rurais, com ou sem pernoite.  

c.  um tipo de turismo cultural, onde grupos 
visitam cidades ou lugares com 
egrégoras, que facilitam experiências e 
vivências internas.  

d.  um tipo de turismo étnico-cultural, onde se 
aproveita os serviços personalizados dos 
grupos étnicos.  

e.  um tipo  de turismo ecológico, onde há o 
deslocamento de pessoas a espaços 
rurais para fruição dos cenários e 
instalações rurícolas.  

 

QUESTÃO  38   

A OMT (Organização Mundial do Turismo) 
classifica os componentes do produto turístico,  
incluindo bens e serviços,  em duas categorias 
básicas. Quais são elas?

 
 

a.
 

Produtos naturais e artificiais.
 

b.
 

Serviços específicos e produtos 
complementares.

 

c.
 

Produtos naturais e complementares.
 

d.
 

Produtos específicos e não específicos.
 

e.
 

Produtos conexos e diversos.
 

 QUESTÃO
 

39
  As metas e os macroprogramas e programas 

do Plano Nacional do Turismo 2007/2010, 
abrangeram o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), que contempla medidas 
para incentivar investimentos na iniciativa 
privada, o que também impactará positivamente 
o desenvolvimento do turismo. 

 
 Dentre    as    alternativas,    qual não  se 
relaciona ao Programa? 
 
a. Expansão do crédito para investimentos 

em infraestrutura. 
b. Criação do Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência. 
c. Redução da carga tributária, beneficiando 

os setores de bens de capital, edificação 
de infraestrutura e construção civil.  

d. Implementação da política de longo prazo 
para o salário mínimo. 

e. Definição dos padrões de qualidade da 
infraestrutura. 

 
QUESTÃO 40  
Assinale,    dentre    as    alternativas, qual 
não pode ser considerada como uma ação de 
conservação ambiental. 
 

a. Regeneração de solos. 
b. Combate a pragas. 
c. Coleta de espécies nativas, sem 

autorização. 
d. Reflorestamento. 

e. Reutilização de recursos. 
 

QUESTÃO 41  
“[...] ramifica-se em formas que demonstram 
coerência com os valores natural, social e 
comunitário, o que permite aos hospedeiros e 
hóspedes o desfrute de uma interação positiva 
e conveniente assim como compartilhamento 
de experiências” (REJOWSKI, 2002).   

Esta definição refere-se a que tipo de turismo?  

a. Educacional. 

b. Alternativo. 

c.
 Cultural.

 

d.
 De incentivos.

 

e.
 Social.

 
 

QUESTÃO
 

42
  

Segundo Faria (2007), a qualidade de um 
destino turístico e sua continuidade como 
atrativo, será possível contemplando, além das 
vantagens econômicas, as restrições 
ambientais 

 
e 

  
o 

  
ciclo 

  
biológico 

  
do 

       
meio 
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ambiente, promovendo a sustentabilidade. 
 

 Portanto, em relação ao turismo e à economia 
ecológica, é correto

 
afirmar.

 
 a.

 
A dimensão econômica do turismo não é

 fácil de ser percebida, devido aos seus 
diversos setores produtivos.

 b.
 

A economia ecológica é um campo de 
estudo que abrange as inter-relações 
entre os sistemas de turismo e o 
ecológico.

 
c.  

A natureza econômica do turismo não 
possui paralelo com o campo da 
economia ambiental.  

d.  
A economia ecológica se assenta na 
necessidade de manter e preservar o 
capital natural.  

e.  A economia ecológica centra sua atenção 
na sustentabilidade, em uma visão de 
curto prazo.  

 
QUESTÃO  43   
No SISTUR, o processo de distribuição é o 
conjunto de medidas tomadas com o objetivo 
de levar o produto ou serviço, do produtor ao 
consumidor. Portanto, fazem parte do sistema 
de distribuição do turismo, exceto:  

 

a.  as empresas de reflorestamento. 
b.  as imobiliárias para locação de férias.  
c.  os organizadores de viagens. 
d.  os transportes marítimo e fluvial. 
e.  os restaurantes. 

 
QUESTÃO  44   
O Programa “Olá Turista”, do Ministério do 
Turismo, motivado pela realização da Copa do 
Mundo em 2014, no Brasil, visa:  

 

a.  estimular os brasileiros a viajar pelo país 
durante a Copa do Mundo.  

b.  promover as cidades-sede.  

c.  mobilizar os brasileiros a tratar bem os 
turistas.  

d.  comercializar os roteiros turísticos 
presentes nas 27 unidades da Federação.  

e.  oferecer cursos de inglês e espanhol à 
profissionais de todas as áreas do 
turismo.

 
 

QUESTÃO
 

45
  

Os atrativos turísticos primários ou a oferta 
original podem ser classificados em quatro 
grandes conjuntos. Quais são eles?

 
 

a.
 

Naturais, artificiais, culturais e históricos.
 

b.
 

Hýdor, hidromo, phytón
 
e

 
antropomo.

 

c.
 

Hidromo, fitomo, litomo e antropomo.
 

 

d.
 

Monumentos históricos, artísticos, 
culturais e naturais.

 e.
 

Praia, montanha, cultura e religião.
 

 QUESTÃO
 

46
  O planejamento tem sido aplicado por diversas 

regiões como alternativa política e 
governamental para o alcance de um maior 
crescimento econômico. Dentre os modelos de 
planejamento do turismo, três são os mais 
difundidos: o espacial, o econômico e o 
estratégico.  Nesse    sentido,    avalie    as   afirmativas  que 
tratam das etapas do planejamento turístico 
espacial. 
 I. Inventário e análise dos mercados. 

II. Projeção das instalações e infraestruturas. 
III. Definição de conceitos e de 

desenvolvimento. 
IV. Plano de ocupação e localização das 

instalações. 
V. Análise de oportunidades e ameaças. 

 

Com base na avaliação, assinale a alternativa 
que contém corretamente as etapas do 
planejamento em questão. 
 

a. Apenas I e V estão corretas. 
b. Apenas II e V estão corretas. 
c. Apenas I, III e IV estão corretas. 
d. Apenas I, II e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas . 
 
QUESTÃO 47  
O Desenvolvimento Territorial Sustentável 
considera fundamental, exceto: 
 

a. a complementariedade entre as diferentes 
atividades sócio-produtivas. 

b. a dependência em relação aos órgãos 
estaduais. 

c. as iniciativas de atores locais, incluindo a 
governança local. 

d. o planejamento e a gestão 
descentralizada. 

e. a autonomia da população local. 
 

QUESTÃO 48  

A certificação ambiental, em empresas 
turísticas, além de ser uma importante 
estratégia mercadológica, justifica-se pelo 
benefício direto do (a): 

 
 

a.
 

diminuição da sazonalidade.
 

b.
 

aumento do fluxo turístico.
 

c.
 

criação de Unidades de Conservação.
 

d.
 

estímulo  da concorrência.
 

e.
 

redução de custos.
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QUESTÃO
 

49
  O Parque Nacional do Pantanal Mato-

grossense é uma importante unidade de 
conservação que protege amostras 
significativas do bioma pantanal. Com uma área 
de 135.000 ha, está localizado no extremo 
sudoeste do estado do Mato Grosso, no 
município de Poconé e tem, como principal 
destaque, a sua diversidade ecológica, 
confirmando-se como um importante destino 
turístico nacional. 

 
 Dentre as alternativas, é incorreto  afirmar.  
 

a.  
A vegetação é caracterizada por uma 
topografia bastante plana, onde ocorrem 
inundações periódicas.  

b.  Entre as principais dificuldades 
administrativas, aponta-se a escassez de 
recursos humanos.  

c.  A principal motivação dos visitantes de 
Unidades de Conservação é a 
contemplação ou o contato com a 
natureza.  

d.  A origem dos visitantes do Parque 
Nacional do Pantanal é bem diversificada, 
mas grande parte dos turistas é do próprio 
estado do Mato Grosso.  

e.  Os operadores turísticos apontam como 
principais necessidades a melhoria no 
acesso, na sinalização e nas instalações 
sanitárias.  

 
QUESTÃO  50   
A motivação turística pode ser vista como as 
forças intrínsecas que influenciam um indivíduo 
a se engajar em uma atividade turística. 
Portanto, assinale a alternativa que não  se 
classifica dentre as motivações dos turistas.  

 

a.  Motivações culturais.  

b.  Motivações físicas.  

c.  Motivações econômicas.  

d.  Motivações  pessoais.  

e.  Motivações de status.  
 

QUESTÃO  51   

Durante a crise financeira, as empresas 
turísticas lançaram mão de uma combinação de 
descontos agressivos, flexibilidade no 
pagamento e brindes para os turistas. 

 
 

Assim, pode-se definir a perspectiva da 
concorrência do mercado do turismo como: 

 
 

a.
 

um monopólio em que a oferta do serviço 
é controlada por um só vendedor.

 

b.
 

um oligopólio em que um pequeno 
número de empresas domina o mercado 
turístico.

 
 

c.
 

um cartel, no qual há um acordo entre os 
concorrentes sobre a fixação dos preços e 
a divisão dos clientes.

 d.
 

uma concorrência imperfeita, em que é 
possível influenciar a demanda turística.

 e.
 

uma concorrência pura ou perfeita, na
 qual os vários empresários de turismo não 

influenciam nos preços, e os novos 
empreendedores podem oferecer seus 
serviços nas mesmas condições dos 
antigos empresários.

 
 
QUESTÃO 52  
Para um território tornar-se destino turístico é 
indispensável a existência de: 
 

a. belezas naturais e meios de hospedagem. 
b. atrativos e infraestrutura básica. 
c. infraestrutura básica e específica. 
d. meios de transportes e atrativos naturais e 

culturais. 
e. turistas e atrativos naturais e culturais. 
 
QUESTÃO 53  
Entre os principais resultados alcançados com 
a sustentabilidade social, identifica-se: 
 

a. o desenvolvimento de infraestruturas. 
b. a conservação do patrimônio natural. 
c. a geração de resíduos. 
d. a rentabilidade econômica. 
e. a qualidade de vida dos habitantes. 
 

QUESTÃO 54  
A evolução de um destino, desde a sua 
descoberta até a sua consolidação como 
produto turístico, corresponde a uma sucessão 
de fases distintas, como argumenta Butler 
(1980), autor da teoria Ciclo de vida da 
destinação turística.  
 

Sobre o modelo de ciclo de vida da destinação, 
pode-se afirmar.  

a. Quando o fluxo turístico diminui, os 
empreendedores tendem a baixar os 
preços, e o destino passa a atrair uma 
demanda de menor poder aquisitivo. 

b. A fase da consolidação do destino 
turístico ocorre antes da fase de 
envolvimento.

 

c.
 Os lucros permanecem estáveis durante 

os diferentes períodos da cronologia de 
um destino.

 

d.
 

Durante o período de saturação de um 
destino, os padrões de qualidade dos 
serviços tendem a aumentar.

 

e.
 

O modelo de ciclo de vida de destinações 
turísticas estuda apenas o declínio dos 
equipamentos turísticos.

 

www.pciconcursos.com.br




R
eg

: 0002391

QUESTÃO
 

55
  “As políticas são determinadas pelo setor 

público e devem estar condicionadas por 
características econômicas, sociais e culturais 
da sociedade local, bem como pelas estruturas 
formais do governo e sistema público” 
(ASHTON e GARCIA, 2008). 

 
 Em relação às políticas públicas e o 

planejamento turístico, analise as afirmativas.
 

 I.
 
O planejamento municipal do turismo 
pode iniciar com a elaboração de um 
Plano Municipal de Turismo (PMT).  II.  As decisões políticas determinarão se o 
turismo irá se desenvolver, que tipo de 
turismo, com que rapidez e os benefícios 
que irá gerar.  

III.  A política turística está enquadrada na 
micropolítica.  

IV.  O principal objetivo de uma política 
pública é elevar o bem-estar de seus 
cidadãos.  

V.  Os governos que promovem o turismo 
visam apenas à geração de divisas.  

 

Com base nas afirmativas, assinale a 
alternativa correta.  

 

a.  Apenas I, IV e V estão corretas.  
b.  Apenas II, IV e V estão corretas.  
c.  Apenas I, II, III e V estão corretas.  
d.  Apenas I, II, III e  IV estão corretas.  

e.  Todas estão corretas.  
 

QUESTÃO  56   
A demanda do produto turístico é composta 
pelas demandas potencial e real, podendo-se 
afirmar que a demanda potencial incluem os 
turistas que:  

 

a.  não viajam por diferentes motivos.  

b.  viajam apenas no seu país.  

c.  sentem alguma motivação à prática 
turística.  

d.  realizam viagens para o exterior.  

e.
 de fato, praticam o turismo, sendo os 

turistas, os excursionistas e visitantes.
 

 

QUESTÃO
 

57
  

“Pensar na cultura como fator de 
desenvolvimento significa valorizar identidades 
individuais e coletivas, levando em 
consideração que as características da cultura 
podem ser um fator de crescimento em 
determinado território, como é o caso de 
diferentes regiões rurais, com relação aos seus 
produtos agrícolas, seus costumes e paisagens 
aproveitadas 

  
pelo

   
turismo” 

      
(VECCHIATTI, 

 
 

2004).
 

 Com relação à cultura e turismo, assinale a 
alternativa incorreta.

 
 a.

 
Patrimônio cultural é tudo que se relaciona 
com a cultura, com a história, a memória, 
a identidade das pessoas ou grupos de 
pessoas.

 b.
 

O turismo cultural precisa de políticas 
públicas com diretrizes que promovam a 
interação cultural entre as comunidades e 
a sociedade como um todo.

 
c. O uso de culturas que não são locais 

provocam um choque cultural e a 
massificação de produtos nas destinações 
turísticas. 

d. O fluxo de turistas estrangeiros pode 
ocasionar desgastes na realidade 
cotidiana dos autóctones. 

e. A cultura não confere sentido ao modo de 
vida dos indivíduos e comunidades. 

 
QUESTÃO 58  
O processo de globalização revoluciona, em 
particular, alguns segmentos que passam a 
adquirir características substancialmente 
diversas do passado, a exemplo dos mercados 
de   viagens   e   hospedagem.   Nesse   sentido, 
analise as afirmativas. 

 

I. Frente à ameaça de homogeneização 
global dos produtos e serviços turísticos, 
esforços maiores serão empreendidos 
para fomentar e apoiar a diversidade 
cultural. 

II. A maximização do lucro das empresas 
turísticas em uma economia globalizada é 
associada com a busca da melhor 
localização para desenvolver suas 
atividades em âmbito mundial. 

III. A economia global não está agravando a 
exclusão social. 

IV. As maiores empresas multinacionais do 
setor turístico tem suas sedes nos países 
subdesenvolvidos.

 
 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 

a.
 

Apenas I e II estão corretas.
 

b.
 

Apenas I e III estão corretas.
 

c.
 

Apenas II e III estão corretas.
 

d.
 

Apenas III e IV estão corretas.
 

e.
 

Todas estão corretas.
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Em 2014, o Brasil irá sediar a Copa do Mundo, 
um dos mais importantes eventos esportivos 
mundiais. Preparando-se para o evento, o 
Ministério do Turismo realizou o Seminário 
Internacional. Perspectivas e Desafios para o 
Turismo – Copa do Mundo 2014, no qual se 
elaboraram ações estratégicas e definiu-se 
como objetivos principais: 
 

a. melhorar a infraestrutura básica e os 
acessos aos principais aeroportos do 
Brasil, além de planejar e desenvolver 
roteiros, programas e atividades 
interessantes para os turistas 
estrangeiros. 

b. proporcionar às cidades-sede condições 
ótima de atendimento aos turistas, 
promovendo a imagem do Brasil e o 
legado de um ambiente de 
desenvolvimento sustentável. 

c. promover o Brasil como um destino 
seguro, qualificar a mão de obra e 
proporcionar aos turistas equipamentos e 
serviços de infraestrutura que 
proporcionem experiências gratificantes. 

d. aumentar a capacidade hoteleira das 
cidades-sede, focando na melhoria da 
qualidade da oferta, acolhimento e 
receptividade. 

e. aumentar o número de turistas nacionais e 
internacionais, promovendo a imagem do 
Brasil e aproveitando os destinos 
turísticos do entorno das cidades-sede. 

 
QUESTÃO 60  
Assinale a alternativa que não se relaciona com 
o conceito e com o desenvolvimento do 
Turismo Comunitário. 
 

a. Prioridade da identidade cultural. 
b. Presença de pequenos empreendimentos. 
c. Inutilidade das capacidades humanas 

locais. 
d. Geração de trabalho e renda pela 

produção associativa. 
e. Valorização e preservação de tradições.  
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