
          PROFISSIONAL DO TURISMO 

RGS PS 01/2010 – Superior – Profissional do Turismo  Página 1 

 

1. Praça de Maio, Catedral Central (Córdoba),  Palácio Vassalo 
(Rosário) e Ponte Colgante (Santa Fé). Esses são os pontos 
turísticos mais conhecidos de qual país da América Latina? 
a) Brasil. 
b) Argentina. 
c) Uruguai. 
d) Venezuela. 

 

2. Processa-se pelo deslocamento de turistas que se destinam 
a um ou mais núcleos receptores, aí permanecendo por 
mais de 24 horas, gerando, portanto, um pernoite ou 
estada. Trata-se de: 
a) Fluxo turístico de estada. 
b) Fluxo turístico receptivo. 
c) Fluxo turístico emissivo. 
d) Forfait. 

 

3. As praias de Canoa Quebrada e Morro Branco são atrações 
de qual estado brasileiro? 
a) Sergipe. 
b) Pernambuco. 
c) Ceará. 
d) Santa Catarina. 

 

4. A arte Românica e a Arte Gótica, ambas pertencem a: 
a) Idade Antiga. 
b) Idade Média. 
c) Idade Moderna. 
d) Idade Contemporânea. 

 

5. É a quantidade de bens e serviços turísticos que podem ser 
consumidos em face de determinado nível de oferta e da 
existência de fatores facilitadores de acesso e incentivo ao 
consumo. Trata-se de: 
a) Demanda efetiva. 
b) Demanda potencial. 
c) Demanda turística. 
d) Demanda sustentável. 

 

6. O Estado brasileiro de Rondônia pertence a qual região? 
a) Norte. 
b) Nordeste. 
c) Sudeste. 
d) Centro-oeste. 

 

7. Especializada no planejamento e na operação de férias pré-
pagas, pré-planejadas, e as disponibiliza ao público. Trata-
se de: 
a) Organizador de viagens. 
b) Operadora turística. 
c) Agente de viagem. 
d) Guia turístico. 

 

8. Não é uma das principais cidades da Alemanha: 
a) Frankfurt. 
b) Munique. 
c) Berlin. 
d) Budapeste. 

9. O Estado brasileiro de Santa Catarina faz fronteira com qual 
país? 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Uruguai. 
d) Bolívia. 

 

10. Não é uma obra do artista brasileiro “Candido Portinari”: 
a) O Café. 
b) Mestiço. 
c) Os Retirantes. 
d) Samba. 

 

11. No alfabeto fonético internacional, a letra “L” é 
pronunciada como: 
a) Lima. 
b) Lápis. 
c) Letra. 
d) Lua. 

 

12. Vôo que viaja a uma destinação sem escalas intermediárias. 
Trata-se de: 
a) Vôo com conexão. 
b) Vôo sem conexão. 
c) Vôo sem escalas. 
d) Vôo direto. 

 

13. É a quantidade de bens e serviços turísticos. Trata-se de: 
a) Demanda efetiva. 
b) Demanda potencial. 
c) Demanda turística. 
d) Demanda sustentável. 

 

14. São características do Turismo de Massa: 
I. Condições deficitárias para receber turistas. 

II. Super utilização das áreas naturais. 
III. Crescimento ordenado das cidades. 

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

 

15. Quantidade de bens e serviços turísticos consumidos por 
empresas e/ou famílias, dado o nível de renda, os preços e 
necessidades dos consumidores. Trata-se de: 
a) Demanda efetiva. 
b) Demanda potencial. 
c) Demanda turística. 
d) Demanda sustentável. 
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16. É a viagem totalmente organizada, ou conjunto de serviços, 
incluindo passagens de ida e volta, hospedagem, 
alimentação, alojamento, traslados, excursões locais 
gratificações, programados conforme o desejo dos clientes, 
com um preço final fixo. É a viagem elaborada a pedido, 
personalizada, “sob medida”. Trata-se de: 
a) Fluxo turístico de estada. 
b) Fluxo turístico receptivo. 
c) Fluxo turístico emissivo. 
d) Forfait. 

 

17. Qual é o código internacional para designar passageiro? 
a) PASS. 
b) PHA.  
c) PAX. 
d) PAG. 

 

18. Ecoturismo é: 
a) Um segmento da atividade turística que utiliza, de 

forma não sustentável, o patrimônio natural e cultural, 
incentiva a super utilização das áreas naturais. 

b) Um segmento da atividade turística que utiliza, de 
forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 
incentiva sua conservação e busca formação de uma 
consciência ambientalista através da interpretação do 
ambiente, promovendo o crescimento desordenado 
das cidades. 

c) Um segmento da atividade turística de grande 
expansão no país que utiliza, de forma não sustentável, 
o patrimônio natural, com condições deficitárias para 
receber turistas. 

d) Um segmento da atividade turística que utiliza, de 
forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 
incentiva sua conservação e busca formação de uma 
consciência ambientalista através da interpretação do 
ambiente, promovendo o bem-estar das populações. 

 

19. Qual o país de origem da arte barroca? 
a) Brasil. 
b) Itália. 
c) Portugal. 
d) Espanha. 

 

20. São razões que levam as pessoas a viajar: 
I. Escapar de qualquer situação desagradável ou penosa 

(recuperar a saúde e o bem-estar físico ou psicológico, 
escapar de conflitos familiares ou sociais). 

II. Alcançar melhor situação econômica (procura de 
trabalho). 

III. Cumprir obrigações ou deveres de caráter familiar ou 
social. 

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

 
 
 

21. Não é uma das principais cidades visitadas da Califórnia 
(EUA): 
a) Los Angeles. 
b) San Diego. 
c) São Francisco. 
d) Miami. 

 

22. Fernando de Noronha pertence a qual Estado brasileiro? 
a) Ceará. 
b) Rio Grande do Norte. 
c) Pernambuco. 
d) Alagoas. 

 

23. Excursionista são os visitantes temporários que 
permanecem: 
a) Mais de 24 horas no país visitado (incluindo viajantes 

em cruzeiros). 
b) Menos de 24 horas no país visitado (incluindo viajantes 

em cruzeiros). 
c) Mais de 24 horas no país visitado (não incluindo 

viajantes em cruzeiros). 
d) Menos de 24 horas no país visitado (não incluindo 

viajantes em cruzeiros). 
 

24. Os meios de hospedagem de categoria “Econômica” são 
representados por: 
a) Uma estrela. 
b) Duas estrelas. 
c) Três estrelas. 
d) Quatro estrelas. 

 

25. Qual definição de “Atrativo Turístico”: 
a) É todo lugar de interesse para o turismo. 
b) É todo objeto de interesse para o turismo. 
c) É todo acontecimento de interesse para o turismo. 
d) É todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse 

para o turismo. 
 

26. Qual é a capital da China?  
a) Tóquio. 
b) Xangai. 
c) Pequim. 
d) Osaka. 

 

27. Os meios de hospedagem de categoria “Luxo” são 
representados por: 
a) Três estrelas. 
b) Quatro estrelas. 
c) Cinco estrelas. 
d) Seis estrelas. 

 

28. O Aeroporto Internacional Afonso Pena está localizado: 
a) No Paraná. 
b) No Amazonas. 
c) No Mato Grosso. 
d) No Maranhão. 
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29. Grande elevação natural do terreno, com altura superior a 
300m, constituída por uma ou mais elevações. Em 
representação cartográfica estamos falando de: 
a) Montanha. 
b) Serra. 
c) Morro. 
d) Encosta. 

 

30. São características gerais da pintura da Arte Egípcia, exceto: 
a) Ausência de três dimensões. 
b) Ignorância da profundidade. 
c) Colorido a tinta lisa, com claro-escuro e com indicação 

do relevo. 
d) Lei da Frontalidade que determinava que o tronco da 

pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto 
sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de 
perfil. 

 

31. São destinos turísticos do Rio de Janeiro, exceto: 
a) Angra dos Reis. 
b) Búzios. 
c) Paraty. 
d) Ilha do Mel. 

 

32. Michelangelo é pintor de qual período? 
a) Renascimento. 
b) Realismo. 
c) Impressionismo. 
d) Expressionismo. 

 

33. Qual definição de “hóspede habitué”: 
a) É o hóspede que fica mais de 12 horas no hotel. 
b) É o hóspede que vem com frequência ao hotel. 
c) É o hóspede que fica menos de 12 horas no hotel. 
d) É uma pessoa muito importante a qual, por sua posição 

pessoal ou por ser muito recomendada, recebe 
atenção especial. 

 

34. São critérios para o Desenvolvimento do Ecoturismo, 
exceto: 
a) Áreas Naturais. 
b) Envolvimento comunitário. 
c) Qualidade dos serviços. 
d) Alto investimento em infraestrutura. 

 

35. Como é definida a UH constituída, no mínimo, de quarto de 
dormir de uso exclusivo do hóspede, com local apropriado 
para guarda de roupas e objetos pessoais, servida por 
banheiro privativo, acrescido de pelo menos uma sala de 
estar? 
a) Dormitório. 
b) Quarto. 
c) Apartamento Luxo. 
d) Suíte. 

 
 
 
 

36. Dentre as palavras abaixo, aponte a sinônima da palavra 
incauto:  
a) Incisivo. 
b) Variável. 
c) Imprudente. 
d) Ufano.  

 

37. A alternativa em que todas as palavras se completam 
corretamente com as letras dos parênteses é: 
a) A_ensão – a_essor. (sc)  
b) _ouriço – en_aqueca. (ch)  
c) Reb_liço – m_lambo. (o)  
d) Conten_ão – repreen_ão. (s)  

 

38. Ao analisar as palavras omelete, champanhe, cal e libido, 
verifica-se que: 
a) Todas pertencem ao gênero feminino. 
b) Apenas duas pertencem ao gênero feminino. 
c) Apenas uma pertence ao gênero masculino.  
d) Todas pertencem ao gênero masculino. 

 

39. Após análise das afirmações abaixo, aponte a alternativa 
correta: 

I. O plural de cabra-cega é cabra-cegas.  
II. O plural de coraçãozinho é coraçõezinhos.  

III. O plural de vulcão pode ser vulcãos.  
 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

40. Aponte a alternativa em que a correlação entre o adjetivo e 
a locução correspondente está incorreta: 
a) Olho de águia – olho aquilino. 
b) Cheiro de enxofre – cheiro sulfúrico. 
c) Comida sem sabor – comida insípida. 
d) Problema de cabelo – problema cefálico.  

 

41. Aponte a alternativa em que ao menos uma palavra 
destacada está escrita incorretamente: 
a) Após séria discussão, foi escomungado da Igreja.  
b) Ademais, não satisfez os quesitos basilares. 
c) Apesar de estrangeiro, era agiota. 
d) Ser isento ao pagamento foi um privilégio. 

 

42. Aponte a alternativa que possui palavras antônimas: 
a) Fragor – estrondo.  
b) Categórico – taxativo.  
c) Profuso – escasso.  
d) Retalhar – delongar.  

 

43. Indique a alternativa incorreta quanto à concordância 
nominal: 
a) Seguem os balancetes anexo ao relatório.  
b) As três crianças resgatadas não estavam sós. 
c) Deixei aquela torta meio escondida. 
d) Rute disse aos professores: - Muito obrigada! 
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44. Sobre a oração abaixo, indique a alternativa correta: 
Pedi-lhe um bombom. 
a) O sujeito é indeterminado.  
b) O verbo é de ligação.  
c) “lhe” é predicativo do objeto.  
d) “um bombom” é objeto direto. 

 

45. Assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação: 
a) No domingo, completamos dois anos de namoro. 
b) Meus primos, meus tios, Luísa, Clara, compareceram à 

formatura. 
c) Estudou muito, todavia, desistiu de prestar a prova. 
d) Rio Grande da Serra, 24 de outubro de 2010. 

 

46. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas dispõe que “se não 
há ataque armado, não há direito de autodefesa". Desta 
forma, dentro da configuração geopolítica no início do 
século XXI, pode-se supor que: 
a) A intenção de Israel em atacar o Irã, devido ao anúncio 

do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, de ter 
produzido o primeiro pacote de urânio enriquecido, 
torna-se ilegal de acordo com a Carta das Nações 
Unidas. 

b) A tentativa de ataque nuclear proposto pela Índia ao 
Nepal poderia ocorrer sem que houvesse ataques 
anteriores pelo exército nepalês. 

c) As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia têm 
liberdade em atacar as tropas equatorianas nas áreas 
de fronteira, mesmo que não exista eminente ameaça 
de guerra. 

d) Piratas somalis que sequestraram embarcações no 
Oceano Índico não podem ser atacados pelos navios de 
guerra de nações europeias. 

 

47. A República Popular da Iugoslávia foi criada em 1945, 
abrangendo as seguintes Repúblicas: 
a) Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, 

Macedônia e Montenegro. 
b) Sérvia, Hungria, Polônia, Croácia e Grécia. 
c) Croácia, Macedônia, Bósnia, Eslovênia, Grécia e 

Espanha. 
d) Macedônia, Eslovênia, Bulgária, Polônia e Rússia. 

 

48. O filme “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”, 
sucesso nacional de bilheteria, tem como personagem 
principal o ator: 
a) Tony Ramos. 
b) Cauã Reymond. 
c) Rodrigo Santoro. 
d) Wagner Moura. 

 
 
 
 
 
 
 

49. Um laboratório tem 240.000 cm³ de um remédio oftálmico 
que será diluído em 870 ℓ de água destilada e embalado em 
frascos que comportam 20 mℓ. Quantos desses frascos 
serão necessários para embalar todo esse remédio? 
a) 12.043.500. 
b) 55.500. 
c) 163.500. 
d) 1.393.500. 

 

50. Por quanto tempo tenho que aplicar R$ 4.500,00, para que 
renda R$ 1.743,75, à taxa de 15% ao ano, no regime de 
juros simples? 
a) 2 anos e 10 meses. 
b) 2 anos e 11 meses. 
c) 2 anos e 7 meses. 
d) 2 anos e 9 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




