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1. O frevo é dança típica de qual Estado? 
a) Ceará. 
b) Pernambuco 
c) Rio Grande do Norte. 
d) Maranhão. 

 

2. No século XVI, surge o considerado “1º hotel do mundo”, 
de nome Wekalet Al Ghury localizado: 
a) No Egito. 
b) Na França. 
c) Na Espanha. 
d) Na Inglaterra. 

 

3. Faça a correlação: 
(01) – Simples. 
(02) – Econômico. 
(03) – Turístico. 
 
(__) – Três estrelas. 
(__) – Uma estrela. 
(__) – Duas estrelas. 

 
A sequência correta é: 
a) 01; 03; 02 
b) 02; 03; 01 
c) 03; 02; 01 
d) 03; 01; 02 

 

4. Como são denominados os turistas que buscam a paz 
espiritual pela quebra de sua rotina? 
a) Diversionários. 
b) Existenciais. 
c) Experimentais. 
d) Recreacionais. 

 

5. Podemos definir “Sistema Turístico”, como um conjunto 
complexo de inter-relações de diferentes fatores que 
devem ser considerados conjuntamente sob uma ótica 
sistemática, ou seja, um conjunto de elementos inter-
relacionados que evoluem de forma dinâmica e que é 
constituído de quantos elementos básicos? 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

 

6. Não é um dos três principais fatores que impulsionaram o 
turismo no século XIX:  
a) Segurança. 
b) Alfabetização crescente. 
c) Curiosidade. 
d) Salubridade. 

 
 
 
 
 
 

7. No Brasil o turismo como fenômeno social começou depois 
de: 
a) 1920. 
b) 1940. 
c) 1960. 
d) 1970. 

 

8. São praias do litoral norte do estado de São Paulo, exceto: 
a) Maresias. 
b) Ubatuba. 
c) Guarapari. 
d) São Sebastião. 

 

9. É um tempo livre que não é ocupado nem com atividades 
de lazer nem com compromissos ou afazeres 
complementares de ordem econômica, social ou política. 
Trata-se de: 
a) Tempo comprometido. 
b) Tempo morto. 
c) Tempo livre. 
d) Tempo de lazer. 

 

10. Quando o turismo ocorre dentro do país de residência do 
turista ele é denominado de: 
a) Turismo regional. 
b) Turismo local. 
c) Turismo doméstico. 
d) Turismo nacional. 

 

11. É um dos patrimônios culturais de Rio Grande do Sul: 
a) Ruínas das Missões. 
b) Cidade de Olinda. 
c) Parque Nacional Serra da Capivara. 
d) Cidade de São Luís. 

 

12. O fluxo de saída de turistas que residem em uma localidade 
é conhecido como: 
a) Turismo de check-out. 
b) Turismo receptivo. 
c) Turismo de check-in. 
d) Turismo emissivo. 

 

13. O Turismo no século XX utiliza como meio de transporte em 
nível nacional: 
a) As carruagens. 
b) Os trens. 
c) Os navios. 
d) Os veículos automotores. 
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14. Analise as afirmações: 
I. A atividade turística deve ser vista e analisada 

unicamente pela perspectiva econômica. 
II. Perceber e distinguir o perfil do turista, adequando a 

prestação de serviços para as suas necessidades, pode 
significar uma vantagem competitiva enorme, diante 
de um mundo globalizado, onde as informações são 
oferecidas de forma muito veloz. 

Podemos dizer que: 
a) Ambas as afirmações estão corretas. 
b) Ambas as afirmações estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

15. Os atrativos naturais são divididos em tipos e subtipos. Não 
é um subtipo de Montanhas: 
a) Serras. 
b) Picos. 
c) Colinas. 
d) Chapadas. 

 

16. O MAM (Museu de Arte Moderna) está localizado: 
a) No Paraná. 
b) Em São Paulo. 
c) No Rio de Janeiro. 
d) Em Minas Gerais. 

 

17. Como é conhecida a atividade turística que é composta pelo 
conjunto de produtos, serviços e organizações envolvidos 
ativamente na experiência turística? 
a) Oferta. 
b) Demanda. 
c) Operadores de mercado. 
d) Espaço geográfico. 

 

18. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

I. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos 
da oferta, apresentação ou publicidade. 

II. Aceitar outro produto ou prestação de serviço 
equivalente de até 80% do valor original. 

III. Rescindir o contrato, com direito à restituição de 
quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

19. São exemplos de oferta turística de um país: 
a) Hotéis e acampamentos. 
b) Restaurantes. 
c) Parques de diversões e parques aquáticos. 
d) Todas as opções acima estão corretas. 

 
 
 

20. É considerado o “Pai do Turismo moderno”. Trata-se de: 
a) Thomas Cook. 
b) Aymeric Picaud. 
c) Kemball Cook. 
d) Herman Von Schullard 

 

21. São considerados meios de hospedagem, exceto: 
a) Cruzeiros marítimos. 
b) Acantonamentos. 
c) Embarcações. 
d) Pensões. 

 

22. Qual é a pena quem deixar de organizar dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão base à publicidade: 
a) Detenção de três meses a um ano e multa. 
b) Detenção de um a seis meses ou multa. 
c) Detenção de seis meses a dois anos e multa. 
d) Detenção de um a seis meses e multa. 

 

23. “Turismo pode ser definido como a ciência, a arte e a 
atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e 
cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos.” Essa 
definição histórica de turismo é de: 
a) Arthur Bormann. 
b) Jafar Jafari. 
c) Robert McIntosh. 
d) Oscar de la Torre. 

 

24. Cabe ao estado quando o assunto é “Planejamento 
Turístico”, exceto: 
a) Estabelecer diretrizes e políticas para o 

desenvolvimento do setor. 
b) Promover o desenvolvimento turístico nos níveis 

nacional, estadual e municipal. 
c) Promover o desenvolvimento da infraestrutura básica 

(vias de acesso, saúde, saneamento). 
d) Observar leis e regulamentos, bem como mecanismos 

de fiscalização e controle. 
 

25. A considerada “era do transporte terrestre” está 
compreendida entre: 
a) 1910 e 1920. 
b) 1920 e 1940. 
c) 1940 e 1960. 
d) 1960 e 1980. 

 

26. Dos patrimônios culturais brasileiros se destaca o 
“Santuário de Bom Jesus do Matosinhos”, localizado no 
Estado de: 
a) São Paulo. 
b) Minas Gerais. 
c) Piauí. 
d) Bahia. 
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27. Quando o visitante não pernoita em uma localidade 
turística, ele é tido como excursionista ou turista de: 
a) Um dia. 
b) Meio dia. 
c) De 24 horas. 
d) Pernoite. 

 

28. São impactos positivos do ecoturismo em unidades de 
conservação, exceto: 
a) Circulação de informações sobre o meio ambiente. 
b) Abertura de atalhos em trilhas. 
c) Sustentação econômica da unidade de conservação. 
d) Integração da unidade de conservação com as 

populações locais. 
 

29. Como é conhecida a atividade turística que é formada pelo 
conjunto de consumidores ou possíveis consumidores de 
bens e serviços turísticos? 
a) Oferta. 
b) Demanda. 
c) Operadores de mercado. 
d) Espaço geográfico. 

 

30. A conhecida praia de Cabo Frio está localizada: 
a) No Rio de Janeiro. 
b) No Espírito Santo. 
c) Na Bahia. 
d) No Alagoas. 

 

31. Tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
duráveis, o direito de reclamar do consumidor pelos vícios 
aparentes ou de fácil constatação caduca em: 
a) 30 dias. 
b) 60 dias. 
c) 90 dias. 
d) 120 dias. 

 

32. O turismo é classificado como regional, quando ocorre em 
locais em torno de: 
a) 50 a 100 km de distância da residência do turista. 
b) 100 a 200 km de distância da residência do turista. 
c) 200 a 300 km de distância da residência do turista. 
d) 500 a 800 km de distância da residência do turista. 

 

33. Qual é a pena para quem faz afirmação falsa ou enganosa, 
ou omite informação relevante sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segurança, 
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos 
ou serviços? 
a) Detenção de três meses a um ano e multa. 
b) Detenção de um a seis meses ou multa. 
c) Detenção de seis meses a dois anos e multa. 
d) Detenção de um a seis meses e multa. 

 
 
 
 
 
 

34. Os turistas, que são motivados por campanhas publicitárias, 
são denominados turistas do tipo: 
a) Psicocêntricos. 
b) Alocêntricos. 
c) Mediocêntricos. 
d) Quase alocêntricos. 

 

35. São alguns dos objetivos gerais do planejamento turístico: 
I. Coordenar e controlar o desenvolvimento espontâneo. 

II. Minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os 
quais o turismo se estrutura e proteger aqueles que são 
únicos. 

III. Atrair financiamentos nacionais ou internacionais e 
assistência técnica, para o desenvolvimento do turismo 
e a preservação ambiental. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

36. Leia as afirmações abaixo: 
I. Este cliente reformou todo o piso da casa.  

II. A criança estava febril.   
III. O cônjuge tomou os medicamentos necessários.  

Não está nítido se a oração refere-se a homem ou mulher 
em: 

a) Em I e III. 
b) Em II e III. 
c) Em II apenas. 
d) Em III apenas. 

 

37. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está 
corretamente empregada: 
a) Não conseguimos viajar, pois a serração estava intensa.  
b) Os garotos infligiram às normas do colégio.  
c) Os espectadores estavam ansiosos para assistir à pré-

estreia do filme.  
d) A árvore de natal estava enfeitada com muitos lassos.  

 

38. Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo com a 
devida ortografia: 
Estamos ____ de que as ______serão ______ pelo reitor. 
a) Cônscios – pesquisas - rechaçadas. 
b) Cônsios – pesquizas – rechassadas. 
c) Cônscios – pesquisas – rechassadas. 
d) Côncio – pesquizas – rechaçadas. 

 

39. Assinale a alternativa em que há erro de grafia: 
a) Pagou uma fortuna ao cabelereiro. 
b) Ao entrar no banho, queimaram os fusíveis.  
c) Não vejo a hora de comer um sanduíche cheio de 

mortadela. 
d) A obsessão tornou-o maldoso. 
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40. Complete as lacunas abaixo com as palavras flexionadas 
devidamente: 
Os jogadores da categoria ______ comem duas dúzias de 
________ por dia. 
a) Júniors / bananas-maçãs. 
b) Juniores / bananas-maçãs. 
c) Júniors / banana-maçãs. 
d) Juniores / bananas-maçã. 

 

41. Assinale a alternativa em que o pronome foi empregado 
indevidamente: 
a) Não há dúvidas de que com você aqui, tudo melhorou. 
b) Ganhei um bônus para eu utilizar naquele 

supermercado. 
c) Não há cerimônias entre eu e tu.  
d) Você não quer viajar conosco? 

 

42. Assinale a alternativa em que a forma verbal foi empregada 
incorretamente: 
a) Na noite passada ele ceou conosco. 
b) Eu não caibo nesse carro. 
c) Não reaviram o dinheiro da compra do imóvel.  
d) Com este comediante, eu rio sem parar. 

 

43. Sobre a oração abaixo, assinale a alternativa correta: 
É triste presenciar a ação dos traficantes. 
a) Trata-se de oração sem sujeito. 
b) Trata-se de oração com sujeito oculto. 
c) Trata-se de oração com sujeito determinado explícito. 
d) Trata-se de oração com sujeito indeterminado.  

 

44. No hospital, o padre foi tratado com desvelo.  
A frase acima possui o mesmo sentido em: 
a) No hospital, o padre foi tratado com descuido. 
b) No hospital, o padre foi tratado com zelo. 
c) No hospital o padre foi tratado com descaso. 
d) No hospital, o padre foi tratado com emoção. 

 

45. Observe as frases abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Fui eu quem resolvi o problema. 

II. Os Estados Unidos da América declararam guerra à 
obesidade. 

III. Mais de trezentas pessoas ficaram desabrigadas. 
 

a)  I, II e III estão de acordo com a normas gramaticais de 
concordância verbal. 

b) Apenas II está de acordo com as normas gramaticais de 
concordância verbal. 

c) Apenas III está de acordo com as normas gramaticais 
de concordância verbal. 

d) Apenas II e III estão de acordo com as normas 
gramaticais de concordância verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

46. A Presidente eleita Dilma Rousseff confirmou o (a) 
ocupante do cargo de Ministro da Fazenda de seu governo, 
que será: 
a) Guido Mantega. 
b) Miriam Belchior. 
c) Marta Suplicy. 
d) Alexandre Tombini. 

 

47. O relevo corresponde a um conjunto de variações de nível 
na superfície da crosta terrestre resultantes de mudanças 
ocorridas durante milhões de anos. Uma das formas de 
relevo são as montanhas, que surgem: 
a) Em áreas relativamente planas, formadas por rochas 

sedimentares e encontradas em baixas atitudes. 
b) Em áreas elevadas, resultantes do choque de placas 

tectônicas. 
c) Através de erosão de rochas sedimentares ou 

cristalinas em superfícies rebaixadas. 
d) Em áreas de altitudes abaixo do nível do mar, a partir 

do desgaste de rochas metamórficas pela força das 
águas das marés. 

 

48. Na minha sala de aula há 30 alunos, dos quais 12 são 
meninas. Qual a porcentagem de meninos da minha sala de 
aula? 
a) 35%. 
b) 40%. 
c) 80%. 
d) 60%. 

 

49. Qual é a quilometragem total de uma viagem, sabendo-se 

que no 1º dia rodou     do percurso, no 2º dia percorre 
 
   do que falta e no 3° dia completa a viagem percorrendo 

300 km? 
a) 720 km. 
b) 480 km. 
c) 640 km. 
d) 560 km. 

 

50. Para quais valores de  , a função         é positiva? 

a)     
    

b)    
    

c)    
    

d)    
    

 
 




