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VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO QUE SE INSCREVEU

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Para  fazer  sua  prova,  você  está  recebendo  um 
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60.

2. Cada  uma  das  questões  apresenta  um  enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a.

3. Examine  se  a  prova  está  completa,  a  seqüência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas  que  causem dúvidas.  Qualquer  reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse  tempo,  qualquer  reclamação  será 
desconsiderada. 

4. Após decorridos 90 minutos do início  da prova será 
distribuído  o  Cartão-Resposta,  o  qual  será  o  único 
documento  válido  para  a  correção  da  prova.  Ao 
recebê-lo,  verifique  se  o  seu  nome  e  número  de 
inscrição  estão corretos.  Reclame imediatamente  se 
houver discrepância.

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado  ou  manchado.  Exceto  sua  assinatura  e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao  marcar  seu  cartão-resposta,  pois  não  haverá 
substituição  por  erro  do  candidato.  Marque  sua 
resposta  pintando  completamente  o  espaço 
correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A C D E

6. A leitora  de marcas não registrará  as respostas em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas. 

7. Durante  a  prova,  é  proibido  o  intercâmbio  e  o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos.  A tentativa de fraude,  a  indisciplina e o 
desrespeito  às  autoridades  encarregadas  dos 
trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação 
do candidato(a). 

8. Qualquer  forma  de  comunicação  entre  candidatos 
implicará na eliminação de ambos do certame.

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 
das  provas,  portar:  armas;  aparelhos  eletrônicos  de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc.

10. É vedado o  uso de  telefone  celular  ou de  qualquer 
outro  meio  de  comunicação.  O  candidato  que  for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou,  ainda, aquele candidato 
cujo  aparelho  celular  tocar  será  sumariamente 
eliminado do certame.

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para  solicitar  atendimento  da  fiscalização.  Jamais 
pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais  de  3h45min,  poderá  levar  consigo  a  cópia  do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de  sala  juntamente  com  o  Cartão-Resposta, 
devidamente  assinado.  Não  esqueça,  também,  de 
assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 8h e 
término  às  12h. Entretanto,  o  candidato  só  poderá 
ausentar-se da sala,  após decorridas duas horas do 
início da prova.  

15. Na última folha do caderno de questões, há a folha de 
rascunho  para  redação.  Utilize-a  para  escrever  a 
proposta que escolheu. Quando conclui-la, passe para 
a  folha  definitiva,  que  receberá,  após  90  minutos  o 
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além 
de seu número de inscrição – no campo próprio – e 
sua  produção,  pois  qualquer  registro,  como  oração, 
nomes etc, anula a redação.

16. A divulgação  do  gabarito  preliminar  será  dia  09  de 
novembro de 2009, a partir das 16h.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 

01 a 10.

Romance LIII ou das Palavras Aéreas

(1) Ai, palavras, ai, palavras,

(2) que estranha potência, a vossa!

(3) ai, palavras, ai, palavras,

(4) sois de vento, ides no vento,

(5) no vento que não retorna,

(6) e, em tão rápida existência,

(7) tudo se forma e transforma!

(8) Sois de vento, ides no vento,

(9) e quedais, com sorte nova!

(10) Ai, palavras, ai, palavras,

(11) que estranha potência, a vossa!

(12) todo o sentido da vida

(13) principia à vossa porta;

(14) o mel do amor cristaliza

(15) seu perfume em vossa rosa;

(16) sois o sonho e sois a audácia,

(17) calúnia, fúria, derrota...

(18) A liberdade das almas,

(19) ai! com letras se elabora...

(20) E dos venenos humanos

(21) sois a mais fina retorta:

(22) frágil, frágil como o vidro

(23) e mais que o aço poderosa!

(24) Reis, impérios, povos, tempos,

(25) pelo vosso impulso rodam...

(26) Detrás de grossas paredes,

(27) de leve, quem vos desfolha?

(28) Pareceis de tênue seda,

(29) sem peso de ação nem de hora...

(30) - e estais no bico das penas,

(31) e estais na tinta que as molha,

(32) e estais nas mãos dos juízes,

(33) e sois o ferro que arrocha,

(34) e sois barco para o exílio,

(35) e sois Moçambique e Angola!

(36) Ai, palavras, ai, palavras,

(37) íeis pela estrada afora,

(38) erguendo asas muito incertas,

(39) entre verdade e galhofa,

(40) desejos do tempo inquieto,

(41) promessas que o mundo sopra...

(42) Ai, palavras, ai, palavras,

(43) mirai-vos: que sois, agora?

(44) - Acusações, sentinelas,

(45) bacamarte, algema, escolta;

(46) - o olho ardente da perfídia,

(47) a velar, na noite morta;

(48) - a umidade dos presídios,

(49) - a solidão pavorosa;

(50) - duro ferro de perguntas,

(51) com sangue em cada resposta;

(52) - e a sentença que caminha,

(53) - e a esperança que não volta,

(54) - e o coração que vacila,

(55) - e o castigo que galopa...

(56) Ai, palavras, ai, palavras,

(57) que estranha potência, a vossa!

(58) Perdão podíeis ter sido!

(59) - sois madeira que se corta,

(60) - sois vinte degraus de escada,

(61) - sois um pedaço de corda...

(62) - sois povo pelas janelas,

(63) cortejo, bandeiras, tropa...

(64) Ai, palavras, ai, palavras,

(65) que estranha potência, a vossa!

(66) Éreis um sopro na aragem...

(67) - sois um homem que se enforca!

1. Sobre o poema, assinale (V) para as afirmativas 

VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(     )
A  palavra  é  colocada  como  um  elemento 

exclusivamente positivo.

(     )
A  palavra  é  enfatizada  pelo  seu  poder  de 

destruição.

(     )A palavra é um elemento de grande poder.

(     )A palavra é marcada pela contradição.

A única sequência CORRETA é:

a) F – V – V – F.

b) V – F – V – F.

c) F – V – F – V.

d) F – F – V – V.

e) V – V – F – F.
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2. O poeta se utiliza de termos que ora generalizam 

a força da palavra, ora especificam. Associe:

( A ) Generalizador (     ) “Potência” (verso 2).

( B ) Especificador (     ) “Sonho” (verso 16).

(     ) “Fúria” (verso 17).

(     ) “Forma” (verso 07).

(     ) “Transforma” (verso 7).

(     ) “Rodam” (verso 25).

A única sequência CORRETA é:

a) A – B – A – B – A – B.

b) A – B – B – A – A – B.

c) B – B – B – A – A – A.

d) B – A – B – A – B – A.

e) A – A – B – B – B – A.

3. As  expressões  a  seguir  traçam  o  caminho 

percorrido pelo poeta quanto ao tema. Organize-

as,  através da  enumeração,  traçando,  assim,  o 

esquema básico do poema.

(    ) Negação da vida.

(    ) Afirmação da vida.

(    ) Afirmação da morte.

a) 1 – 2 – 3.

b) 2 – 3 – 1.

c) 3 – 1 – 2.

d) 3 – 2 – 1.

e) 2 – 1 – 3.

4. “frágil,  frágil  como  o  vidro/e  mais  que  o  aço 

poderosa!”.  Refletindo  sobre  esses  versos, 

pode-se concluir que:

a) a palavra, às vezes, tem força, às vezes não.

b) a palavra oral é frágil e a escrita, forte.

c) a palavra é frágil no tocante à matéria, mas forte no 

tocante ao conteúdo.

d) a palavra pode ser dotada de conteúdo ou não.

e) a palavra, às vezes, deixa conseqüências; às vezes, 

não.

5. O poema é construído de palavras e expressões 

de valor antitético, o qual só não se faz presente 

em:

a) “sois o sonho e sois a audácia,” (verso 16).

b) “E dos venenos humanos/sois a mais fina retorta:” 

(versos 20 e 21).

c) “Detrás  de  grossas  paredes/de  leve,  quem  vos 

desfolha?” (versos 26 e 27).

d) “- o olho ardente da perfídia, a velar, na noite morta;” 

(versos 46 e 47).

e) “Éreis um sopro de aragem.../ - sois um homem que 

se enforca!” (versos 66 e 67).

6. Cecília  Meireles,  nesse  poema,  através  da 

figurativização,  faz  referência  a  um  herói 

nacional. Qual?

a) Pedro Álvares Cabral.

b) Princesa Isabel.

c) Napoleão Bonaparte.

d) Tiradentes.

e) Antônio Conselheiro.

7. O  poeta  interpela  seu  interlocutor,  como  se 

estivesse  conversando  com  ele,  através  da  2ª 

pessoa do plural.  A seguir,  foram extraídas do 

poema algumas formas verbais, as quais foram 

reescritas na 2ª pessoa do singular, mantendo-se 

o tempo e o modo verbais. Marque a opção em 

que essa mudança não procede, NÃO é possível.

a) “quedais” (verso 09) – quedas.

b) “sois” (verso16) – és.

c) “desfolha” (verso 27) – desfolhas.

d) “mirai-vos” (verso 43) – mira-vos.

e) “éreis” (verso 67) – eras.

8. A  seguir,  foram  listadas  algumas  preposições 

associadas a um valor semântico:

1.  “de” (verso 04) – matéria.

2.  “em” (verso 04) – tempo.

3.  “em” (verso 06) – modo.

4.  “com” (verso 19) – instrumento.

5.  “pelo” (verso 25) – agente.

6.  “de” (verso 26) – matéria.

7.  “de” (verso 28) – matéria.

8.  “em” (verso 30) – lugar.

9.  “para” (verso 34) – finalidade.

10. “pela” (verso 37) – lugar.

Assinale  a  alternativa  que  aponta  os  itens 

CORRETOS quanto à associação preposição – valor 

semântico.

a) 1 – 4 – 7 – 8 – 10.

b) 1 – 2 – 5 – 9 – 10.

c) 2 – 3 – 5 – 6 – 9. 

d) 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

e) 2 – 4 – 6 – 8 – 10.
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9. Em  qual  dos  versos  seguintes,  a  palavra 

sublinhada NÃO assume valor de pronome?

a) “que estranha potência, a vossa!” (verso 02)

b) “- e estais na tinta que as molha,” (verso 31)

c) “promessas que o mundo sopra...” (verso 41)

d) “mirai-vos: que sois, agora?” (verso 43)

e) “sois um homem que se enforca!” (verso 67)

10. Marque  a  alternativa  em  que  a  conjunção 

estabelece  a  mesma  relação  semântica  que  a 

conjunção em “frágil, frágil como o vidro” (verso 

22).

a) Como fosse  mentiroso,  ninguém  creu  em palavra 

alguma que saía de sua boca naquele momento.

b) Trata-se, como o próprio mensageiro disse, de uma 

tragédia.

c) “Morreremos  rápido  se  não  formos  capazes  de 

antecipar a chegada de um carro, o estouro de uma 

boiada ou a queda de uma pedra.”  (Ana Verônica 

Mautner)

d) “Quem não espera muito, não se desaponta quando 

não recebe muito.” (Recruta Zero)

e) As palavras são potentes qual um furacão.

11. Cecília  Meireles,  em seu poema,  é  obediente à 

gramática normativa,  em especial  no tocante  à 

concordância:  “Reis,  impérios,  povos, 

tempos/pelo vosso impulso rodam...” (versos 24 

e 25);  “Pareceis (vós, palavras) de tênue seda” 

(verso  28).  Observe  os  fragmentos  a  seguir  e 

aponte  o  que  não  apresenta  transgressão  à 

norma culta quanto a concordância:

a) As  palavras  indígenas  haviam  entrado  na  língua, 

naturalmente.  Não  havia  os  colonizadores  de 

desistir.

b) As aves pareciam estarem nervosas, pois o costume 

era arribarem.

c) Pensava que dado a sua juventude e por trajar saia 

azul-marinho  e  blusa  branca-neve,  tomar-na-iam 

como uma colegial.

d) O policial  interveio a tempo de a confusão não se 

instalar.  Havia  pessoas  meio  apreensivas  de  que 

isso não Acontecesse.

e) Conta-se  aos  milhões,  nos  últimos  anos,  os  que 

buscam  refúgio,  mesmo  provisório  e  sem 

perspectiva de vida tranquila, nos países mais ricos.

12. Marque  a  alternativa  que  analisa 

ACERTADAMENTE o(s)  vocábulo(s)  do  texto 

quanto ao aspecto formal.

a) “retorna”, “retorta”, “incertas”, “inquieto” apresentam 

prefixo.

b) “aço” e “pedaço” são cognatos.

c) “principia” e “cristaliza” são formados por processos 

diferentes.

d) “umidade”  sofre  derivação  sufixal  com  um  sufixo 

formador de adjetivo.

e) se acrescentarmos ao vocábulo “incertas” o sufixo –

eza, teremos derivação parassintética.

13. Dos fragmentos a seguir, apenas em um NÃO se 

observa inadequação no uso dos pronomes em 

consonância com a gramática normativa:

a) “Mas  ah,  ela  veio  até  eu,  a  pálida  cidade  dos 

poemas/Eu a vi  assim gelada e hirta,  na neblina!” 

(Vinícius de Moraes)

b) É  a  jovem  princesa  que  os  irmãos  morreram  em 

rebelião contra o tio, o rei Creon, e ela quer enterrá-

los...” (Paulo Francis)

c) Vossa  Excelência,  o  Presidente  Lula,  teria 

conseguido realizar todos os vossos intentos?

d) “D. Janaína/Princesa do mar/Dai mim licença/Pra eu 

também  brincar/No  vosso  reinado.”  (Manuel 

Bandeira)

e) Este  é  o  título  da  mostra  do  Itaú  Cultural:  “Uma 

mostra plural sobre a primeira pessoa do singular.

14. Quanto à sintaxe de regência, segundo a norma, 

o item que NÃO procede é:

a) O locutor prepara um escorregão que nenhuma faixa 

etária, sexo ou atividade escapa. 

b) O vigia sabe onde ocorreu o crime, mas optou por 

nada falar.

c) A causa por que lutamos não compensa os danos 

que estamos sofrendo.

d) É sempre preferível ações a palavras.

e) A  dedicação  de  Williams  a  Vossa  Excelência  é 

inegavelmente fiel.
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15. Assinale  (C)  para  a  CORRETA colocação 

pronominal e (E) para a ERRADA:

(     ) A imensa montanha logo envolveu-se num manto 

de neblina.

(     ) Os amigos jamais dar-lhe-iam  apoio novamente.

(     ) Espero que deixem-nos descansar,  a viagem foi 

cansativa.

(     ) Que  nos  sintamos  bem  apesar  do  episódio 

agressivo.

(     ) Agora, vive-se com mais liberdade, pois os tempo 

são outros.

A única sequência CERTA está no item:

a) C – E – C – E – C.

b) E – E – E – C – C.

c) E – E – C – C – C.

d) C – C – E – E – E.

e) E – C – E – C – E.

16. No  hospital  da  cidade,  foi  feito  um 

recadastramento dos funcionários e descobre-se 

que 70% dos funcionários já haviam completado 

15  anos  de  serviço.  Sabendo  que  no  hospital 

trabalham  200  funcionários,  quantos 

funcionários trabalham a menos de 15 anos? 

a) 50 funcionários.

b) 60 funcionários.

c) 70 funcionários.

d) 120 funcionários. 

e) 130 funcionários.

17. Anderson montou uma pequena empresa na sua 

casa no ramo alimentício.  Em alguns meses já 

apareciam  os  lucros.  Querendo  expandir  sua 

pequena  empresa,  Anderson  foi  procurar  um 

banco para fazer um empréstimo a longo prazo. 

O banco concedeu o empréstimo a juros simples 

por 25 meses. Qual a taxa mensal do empréstimo 

sabendo-se que o montante é igual a 165% do 

capital emprestado? 

a) 1,5% 

b) 2,1% 

c) 2,6% 

d) 3,1% 

e) 3,5% 

18. César viajou para o interior com a família e no 

caminho  comprou  um  mapa  para  uma  melhor 

orientação. A escala utilizada pelo mapa era de 

1:100000. Quando César perguntou a sua esposa 

onde eles  estavam,  ela  respondeu que  haviam 

percorrido  dois  quintos  do  caminho  de  uma 

cidade “A” para uma cidade “B”. Sabendo que 

no mapa a distância entre as duas cidades era de 

8cm, qual a distância, em quilômetros, que falta 

de onde eles  estão até  a  cidade “B”,  sabendo 

que eles partiram da cidade “A”? 

a) 1,5km 

b) 2,8km 

c) 3,2km 

d) 4,8km 

e) 8,0km 

19. Três irmãos receberam uma herança no valor de 

R$ 128.000,00 de seu falecido avô, que era um 

pequeno empresário do ramo de confecções. Em 

testamento  foi  estipulado  que  essa  quantia 

deveria ser repartida de tal forma que os valores 

fossem diretamente proporcionais às idades de 

cada um. Se os três irmãos têm 15, 17 e 18 anos 

de idade, quanto cada um recebeu? 

a) O de 15 anos recebeu R$ 38.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 43.520,00 e o de 18 R$ 46.080,00.

b) O de 15 anos recebeu R$ 35.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 44.520,00 e o de 18 R$ 48.080,00.

c) O de 15 anos recebeu R$ 39.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 44.520,00 e o de 18 R$ 44.080,00.

d) O de 15 anos recebeu R$ 38.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 44.520,00 e o de 18 R$ 45.080,00.

e) O de 15 anos recebeu R$ 34.400,00, o de 17 anos 

recebeu R$ 45.520,00 e o de 18 R$ 48.080,00.

20. Na  época  de  chuva,  é  comum  as  pessoas 

adoecerem na cidade de Longelândia. A cidade é 

um  pólo  industrial  e  por  isso  sofre  com  a 

ausência de funcionários em suas fábricas. Em 

um dia, na indústria de calçados “Pé Descalço”, 

faltaram  doze  funcionários  que  estavam 

gripados.  Essa  quantidade  de  funcionários 

representou  15%  do  total  de  pessoas  que 

trabalham  na  indústria.  Quantos  funcionários 

foram trabalhar na indústria nesse dia? 

a) 36 funcionários. 

b) 45 funcionários.

c) 68 funcionários.

d) 80 funcionários.

e) 82 funcionários.
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21. Em  dezembro  de  2008,  uma  turma  de  trinta  e 

duas pessoas se  reuniu para comemorar trinta 

anos  de  conclusão  de  curso  da  Universidade 

Federal  do  Ceará.  Das  afirmações  a  seguir, 

referentes às pessoas reunidas,  a  única opção 

necessariamente verdadeira é: 

a) Pelo menos uma das pessoas tem 1,80m de altura. 

b) Pelo  menos  uma  das  pessoas  nasceu  num  dia 

ímpar. 

c) Pelo menos cinco das pessoas nasceram no mesmo 

mês. 

d) Pelo menos duas das pessoas fazem aniversário no 

mesmo dia do mês. 

e) Pelo  menos  duas  das  pessoas  são  do  sexo 

masculino. 

22. Camila  trabalha  para  a  Companhia  de  Água  e 

Esgoto de seu Estado. Sua atividade é pesquisar 

e  analisar  diversas  águas de  rios.  Em uma de 

suas  análises  num rio  a  amostra  recolhida  foi 

toda  utilizada  para  encher  seis  recipientes  de 

300cm3 cada e quatro recipientes de 1,8dm3 cada. 

Qual foi, em litros, o volume total da amostra? 

a) 1,8 litros.

b) 2,5 litros.

c) 5,6 litros.

d) 7,2 litros.

e) 9,0 litros.

23. Vanessa  é  estudante  de  Nutrição.  Em  uma 

disciplina obteve 7,4 na prova (peso 2),  7,6  na 

pesquisa (peso 3), 9,0 no debate (peso 1) e 5,5 no 

trabalho  de  equipe  (peso  2).  Qual  a  média 

aritmética  ponderada  que  Vanessa  obteve  na 

disciplina? 

a) 6,92 

b) 7,20 

c) 7,37 

d) 7,40 

e) 7,51 

24. Angélica  quer  forrar  o  piso  de  sua  clínica,  de 

formato retangular, com carpete. Sua sala possui 

456cm  de  comprimento  por  367cm  de  largura. 

Ela foi a uma loja, viu vários modelos de carpete 

e  escolheu  um  que  custava  R$  23,50  o  metro 

quadrado. Quanto Angélica irá gastar para forrar 

o piso de seu escritório? 

a) R$ 259,56 

b) R$ 393,28 

c) R$ 426,56 

d) R$ 489,28 

e) R$ 512,45 

25. Dona Ester é cozinheira de um restaurante muito 

famoso.  Sua  especialidade  é  preparar 

panquecas,  omeletes  e  outras  iguarias.  Para 

fazer a omelete especial, dona Ester usa 60g de 

manteiga  e  6  ovos.  Quando  ela  começa  a 

preparar a omelete, não utiliza o ovo inteiro, só 

utiliza dois quintos do ovo.  Sabendo que cada 

ovo tem massa igual a 65g, qual é a massa em 

gramas da omelete pronta? 

a) 216 gramas. 

b) 296 gramas.

c) 356 gramas.

d) 450 gramas.

e) 496 gramas.

Leia os textos relacionados às questões 26, 27, 

28,  29,  30  e  31.  em  seguida,  marque  a  opção 

CORRETA.

26. “O Governo do Estado finaliza negociações com 

um grupo investidor espanhol para a instalação 

de duas usinas Termossolares. Estas usinas não 

emitem  nenhum  gás,  portanto,  não  causam 

danos ao meio ambiente” 
(Diário do Nordeste, 30/09/09) 

Sobre essas usinas é VERDADEIRO afirmar: 

a) A energia obtida dessas usinas é gerada a partir dos 

ventos. 

b) As  usinas  termossolares  funcionarão  a  partir  da 

energia solar. 

c) Para gerar energia, essas usinas utilizam água. 

d) As usinas termossolares funcionarão, através do uso 

de baterias. 

e) Nenhuma das opções acima está correta.

27. “A descoberta do pré-sal é mais um elemento a 

contribuir com as boas perspectivas do país. O 

desafio  será  tirar  proveito  dessas  riquezas, 

investindo  em  educação,  tecnologia  e 

infraestrutura”.

(Revista Veja, 16/09/09) 

Entende-se por pré-sal:  

a) Camadas de sal encontradas no subsolo brasileiro. 

b) São  reservas  petrolíferas  encontradas  abaixo  de 

uma profunda camada de sal no subsolo marítimo. 

c) São  camadas  de  sal  encontradas  em  subsolo 

estrangeiro. 

d) São  reservas  de  petróleo  encontradas  no  solo 

cearense. 

e) São reservas petrolíferas já exploradas em território 

estrangeiro.
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28. “A  ONU  afirmou  ontem  que  ainda  há  4  mil 

pessoas  sob  os  escombros  dos  prédios  que 

desabaram  na  última  quarta-feira  na  ilha 

Indonésia de Sumatra abalada por um violento 

terremoto.” 

(Diário do Nordeste, 04/10/09) 

O que mede a escala Richter é: 

a) O número de locais atingidos pelo terremoto. 

b) A influência geográfica do terremoto. 

c) O grau de intensidade dos terremotos. 

d) A movimentação das placas tectônicas. 

e) Os graus da temperatura no ambiente da catástrofe. 

29. “Os  sintomas  desta  doença  incluem  febre 

repentina  e  acima  de  38°C,  acompanhada  de 

tosse,  diarréia,  dificuldade  respiratória  e  dores 

de cabeça, nas articulações e músculos.” 

(Fonte: Revista Brasil Escola)  

O texto  acima fala sobre  a  gripe A,  conhecida 

como gripe suína, recentemente identificada em 

diversos  países  do  mundo.  Sobre  a  gripe  A, 

marque somente o que é CORRETO afirmar:

a) O  contágio  ocorre  através  do  consumo  de  carne 

suína e derivados.  

b) Os sintomas em nada se assemelham com os da 

gripe comum. 

c) Uma  das  formas  de  reduzir  a  possibilidade  de 

contágio é a adequada higiene das mãos. 

d) Não há registro de óbitos da gripe no Nordeste, pois 

o clima quente não favorece a propagação do vírus. 

e) Os  Postos  de  Saúde  estão  completamente 

equipados para atender essa pandemia.

30. “Ao  falar  em  convenção  do  clima,  a  imprensa 

fala também em desastre ambiental. Efeito estufa 

e gás carbônico em excesso na atmosfera são 

sinônimos de desastre.” 

Sobre causas e consequências da interferência 

humana  na  mudança  do  clima,  é  CORRETO 

afirmar que:

a) As principais causas do aquecimento global não são 

os desmatamentos e queimadas, mas as indústrias 

poluentes. 

b) A aglomeração do gás carbônico na atmosfera não 

produz  o  aumento  da  temperatura  do  planeta, 

apenas ar poluído. 

c) A poluição e o alto consumo de combustíveis fósseis 

são rapidamente filtrados pela atmosfera terrestre.  

d) O trabalho dos seres humanos no planeta é muito 

benéfico  e  provoca  o  desenvolvimento,  cada  vez 

mais rápido, do meio ambiente e recursos naturais. 

e) As mudanças climáticas no passado foram naturais 

e, agora, o efeito é artificial, causado pelo trabalho 

humano  inconsequente  e  sem  planejamento 

sustentável. 

31. À  partir  da  grande  demanda  turística  no 

município de Caucaia, especialmente na praia do 

Cumbuco,  observam-se  impactos  ambientais, 

segundo  estudo  apresentado  no  Relatório  de 

Impacto Ambiental (RIMA). 

Aponte os impactos observados nesse relatório: 
I. Construção de empreendimentos, comprometendo a 

natureza e seus recursos.
II. Aumento de produção de lixo que podem contaminar 

os recursos hídricos.
III. Passeios  de jangada com turistas,  afetando a  vida 

marinha.
IV. Trilha ecológica nas áreas de dunas e falésias.
V. A realização de obras de saneamento no litoral.

a) III e IV estão corretos. 

b) II e V estão corretos. 

c) I e IV estão corretos. 

d) III e V estão corretos. 

e) I e II estão corretos. 

32. Presenciamos,  diariamente,  e  acompanhamos 

pela  televisão  e  pelos  jornais  a  exploração  do 

trabalho  infantil,  prática  comum  no  Nordeste, 

especialmente nos municípios vizinhos a nossa 

capital. 

De  acordo  com  essa  afirmativa,  a  única 

afirmação CORRETA é: 

a) O maior percentual de crianças trabalhadoras ocorre 

no Nordeste, devido às secas. 

b) O trabalho infantil não é crime previsto em lei. 

c) A  miséria  contribui  para  que  as  famílias  neguem 

uma formação escolar a seus filhos e os apoiem em 

subempregos,  como:  flanelinhas,  vendedores  em 

sinais, catadores, etc. 

d) O trabalho infantil é uma alternativa promissora para 

as famílias que possuem baixa renda. 

e) As famílias de baixa renda não conseguem investir 

na educação escolar de seus filhos. 
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33. Sobre  a  questão  política  que  ocorre  em 

Honduras, desde 28 de junho de 2009, analise as 

seguintes afirmativas: 
I. Resultou  de  um  golpe  de  estado  que  destituiu  o 

Presidente Manuel Zelaya. 
II. Não chegou a alterar a ordem pública, e o cotidiano 

da sociedade Hondurenha está harmonizado.
III. O Governo  interino  é  exercido pelo  presidente  da 

Câmara, Roberto Micheletti. 
IV. O Presidente deposto e seus principais assessores 

estão  abrigados  na  Embaixada  do  Brasil  em 

Tegucigalpa, capital de Honduras.

Estão CORRETAS as afirmações: 

a) Somente a I e IV. 

b) Somente a I, II e IV. 

c) Somente a II, III e IV. 

d) Somente a I, III e IV. 

e) Somente a III e a IV.

34. O  organismo  internacional  que  deve,  em 

primeiro momento, buscar uma solução política 

para a crise em Honduras é: 

a) A Organização das Nações Unidas (ONU). 

b) A Organização dos Estados Americanos (OEA). 

c) O Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

d) A Organização do Atlântico Norte (OTAN). 

e) A  Associação  de  Livre  Comércio  das  Américas 

(ALCA). 

35. Com  a  Revolução  Industrial,  observou-se  um 

grande  impacto  destruidor  no  meio  ambiente. 

Qual  dos  elementos  abaixo  causou  esse 

impacto? 

a) O aumento de área urbana no entorno das fábricas. 

b) O uso exclusivo de recursos naturais não renováveis 

nas fábricas.  

c) A degradação ambiental provocada pelo despejo de 

toxinas industriais em rios, lagos e no solo. 

d) Construção  de  cidades  planejadas  com  matéria 

prima florestal. 

e) O uso exclusivo de recursos naturais renováveis. 

36. Marque a opção que aponta, em Fortaleza, uma 

área  que  foi  planejada,  considerando  a 

preservação ambiental:  

a) Estádio Castelão.

b) Parque Adhail Barreto. 

c) Praia de Iracema.

d) Calçadão da Beira-Mar.

e) Praia do Futuro.

37. Das práticas humanas citadas a seguir, marque a 

atividade que não agride o meio ambiente: 

a) Desmatamento periódico.

b) Coleta seletiva doméstica. 

c) Queimadas planejadas. 

d) Monitoramento de esgotos em rios e lagos. 

e) Planejamento viável para a poluição das águas.

38. Assinale  a  opção  abaixo  que  apresenta  um 

exemplo  de  educação  ambiental  na  cidade  de 

Caucaia: 

a) Substituição de favelas por conjuntos habitacionais. 

b) Ampliação  do  número  de  áreas  de  preservação 

ambiental. 

c) Cultivo de alimentos com o uso de agrotóxicos. 

d) Diminuição do mangue do Lagamar do Cauípe. 

e) Surgimento  de  novas  áreas  de  construção  de 

residências próximo a dunas e mangues. 

39. Com relação aos deveres e atitudes no serviço 

público, assinale o que é ERRADO afirmar: 

a) Desempenhar as atribuições do cargo, comunicando 

aos superiores qualquer  ato  contrário  ao interesse 

público. 

b) Manter  limpo  o  local  de  trabalho,  exercendo  com 

rapidez e perfeição as suas atribuições. 

c) Ser  leal  e  justo,  demonstrando  integridade  de 

caráter.  

d) Ter respeito à hierarquia. 

e) Ausentar-se do trabalho  sem justificativa,  sabendo 

que  não  causa  prejuízo  ao  trabalho  porque  há 

muitos servidores. 

40. O termo “Desenvolvimento Sustentável” é muito 

usado por ecologistas,  ONG's e defensores do 

meio ambiente.  Foi utilizado, pela primeira vez, 

em 1983, por ocasião da formação da Comissão 

Mundial  Sobre  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento, criada pela ONU.

Sobre  “Desenvolvimento  Sustentável” é 

INCORRETO afirmar que: 

a) É toda ação que atende às necessidades atuais sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações. 

b) É  a  atitude  de  usar  os  recursos  naturais  com 

respeito ao homem e ao meio ambiente. 

c) É o modo de utilizar os bens naturais, favorecendo a 

dignidade humana e o crescimento econômico.  

d) É  a  ação  que  não  esgota  os  recursos  naturais, 

conciliando  crescimento  econômico  e  preservação 

da natureza. 

e) É reconhecer que os recurso naturais são finitos e o 

uso  destes  deve  ser  planejado  com  critérios 

ecológicos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Leia a situação abaixo:

Em  uma  pequena  cidade  do  litoral  cearense, 

acontece  um  grande  evento  no  período  do 

carnaval,  que reúne uma elevada concentração 

de pessoas, acima da capacidade receptiva dos 

equipamentos  turísticos  e  da  infra-estrutura 

básica da cidade.

Considerando a Teoria de sistemas aplicada ao 

turismo, o texto permite afirmar que:

a) Apenas uma parte do sistema de turismo está sendo 

afetada: o conjunto das ações operacionais.

b) Apenas uma parte do sistema de turismo está sendo 

afetada: o conjunto da organização estrutural.

c) Apenas uma parte do sistema de turismo está sendo 

afetada: o conjunto das relações ambientais.

d) A situação não interfere no sistema de turismo.

e) Todo o sistema de turismo está sendo afetado.

42. Sabe-se que o Sistema de Turismo (SISTUR) foi 

baseado  na  Teoria  Geral  dos  Sistemas  da 

Administração.  “O  SISTUR  é  um  sistema 

____________. Realiza trocas com o meio que o 

circunda e, por extensão, é ____________, nunca 

auto-suficiente”. (BENI, 2001, p.51)

Qual a alternativa que completa corretamente o 

texto?

a) Aberto – interdependente.

b) Aberto – independente.

c) Semi-aberto – dependente.

d) Fechado – interdependente.

e) Fechado – independente.

43. Leia  o  texto  e  verifique  as  afirmações 

relacionadas abaixo para completá-lo:

O Turismo provoca mudanças socioeconômicas,  

culturais e ambientais de grande significado nas 

comunidades receptoras. Por essa característica 

impactante,  se  faz  necessária  uma intervenção 

do Estado através do planejamento turístico,  a 

fim de:
I. Promover o desenvolvimento sustentável nas 

localidades turísticas;

II. Representar os interesses dos atores envolvidos no 

processo  de  desenvolvimento  do  turismo,  dentre 

eles,  os  turistas,  os  empresários  e  a  comunidade 

local;
III. Implementar  políticas  públicas  socialmente 

responsáveis e maximizar os impactos negativos do 

turismo numa comunidade receptora.

Marque a opção CORRETA:

a) Somente a I complementa corretamente o texto.

b) Somente a III está errada.

c) Somente a II está correta.

d) Somente a I e a III estão erradas.

e) Somente a II e a III estão corretas.

44. Sabemos  que  a  atividade  turística,  se  não 

conduzida de  forma planejada,  causa impactos 

negativos.  Para  que  o  turismo  possa  ser 

entendido  como  um  viés  de  desenvolvimento 

sustentável, deve legitimar pelo menos os quatro 

preceitos  básicos  que  são  o  ambiental,  o 

econômico, o cultural e o social.

Qual  das  afirmativas  abaixo  NÃO seria  um 

princípio da sustentabilidade turística?

a) No  que  se  refere  aos  aspectos  econômicos  seria 

necessário  definir  políticas  que  efetivassem  a 

inserção  da  comunidade  na  cadeia  produtiva  da 

atividade turística;

b) No  aspecto  ambiental  seria  necessária  uma 

articulação  entre  as  políticas  de  preservação 

ambiental e de uso e ocupação do solo, de forma a 

conciliar  os  usos  adequados,  fortalecendo  os 

aspectos de valorização do patrimônio natural como 

diferencial da oferta turística local;

c) No  que  se  refere  aos  aspectos  sociais  e 

econômicos,  a  sustentabilidade  estaria  garantida 

quando  todos  os  recursos  oriundos  do  turismo 

fossem revertidos às comunidades carentes;

d) A sustentabilidade cultural  deveria  garantir  que as 

identidades locais fossem preservadas;

e) Do ponto de vista cultural, o turismo contribuiria para 

a  manutenção,  preservação  e  divulgação  das 

manifestações culturais.
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45. Os  estudiosos  da  Sociologia  acreditavam,  há 

alguns anos que, com o advento da tecnologia, o 

homem teria mais tempo livre pois “as máquinas 

fariam uma parte do trabalho do homem, ficando 

o mesmo com mais tempo livre para  o lazer  e 

para as viagens”. O autor Krippendorf (2000, p. 

119)  citou  em  seu  livro  Sociologia  do  turismo 

que  “trabalhar  menos  abriria  o  caminho  para 

mais humanidade no trabalho, no lazer, na vida 

inteira. (...) ...seria ilusório acreditar que o novo 

modo de vida de uma sociedade do tempo livre 

seja adequado a todas as pessoas”. 
I. Essa  crença,  não  funcionou  numa  sociedade 

capitalista,  pois  nos  tempos  atuais  o  homem  tem 

cada vez menos tempo livre.
II. As políticas públicas brasileiras voltadas ao turismo 

oferecem  aos  cidadãos  todas  as  condições  de 

satisfazerem suas necessidades de lazer.
III. A sociedade moderna permitiu aos seres humanos 

atingir níveis salariais e tecnológicos elevados e isso 

possibilitou a toda a população o acesso ao turismo 

e ao lazer.

São afirmações VERDADEIRAS:

a) Somente a I.

b) Somente a II e a III.

c) Somente  I e a III.

d) Somente a II.

e) Somente a III.

46. Sobre a Política Nacional de Turismo verifique se 

as  afirmações  são  VERDADEIRAS (V)  ou 

FALSAS (F) assinalando-as:
(      ) O governo instituiu como instrumento de gestão o 

Plano Nacional de Turismo.

(      ) Define-se como núcleo estratégico de gestão da 
atividade no nível central, o Ministério do Turismo 
(MTUR), o Conselho Nacional de Turismo, as 
Secretarias de Políticas e de Programas de 
Desenvolvimento do Turismo e a EMBRATUR.

(      ) Os canais de interlocução do MTUR com as 
Unidades da Federação, a iniciativa privada e o 
terceiro setor é feito através do Conselho Nacional 
de Turismo e das Câmaras Temáticas, do Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 
Turismo e os Fóruns / Conselhos Estaduais de 
Turismo.

(      ) A Secretaria Nacional de Programas de 
Desenvolvimento do Turismo tem como sua 
atribuição promover o desenvolvimento da infra-
estrutura e da qualidade dos serviços turísticos entre 
outros.

A única seqüência CORRETA é:

a) V – V – V – V.

b) V – V – F – F.

c) V – F – V – F.

d) F – V – F – V.

e) F – F – V – F.

47. Qual é o seguimento do Ministério do Turismo 

responsável pela execução da Política Nacional 

de  Turismo  no  que  diz  respeito  à  promoção, 

marketing  e  apoio  à  comercialização  dos 

destinos,  serviços  e  produtos  turísticos 

brasileiros no mercado internacional? 

a) Secretaria  Nacional  de  Programas  de 

Desenvolvimento do Turismo.

b) Instituto Brasileiro de Turismo.

c) Secretaria Executiva do Ministério do Turismo.

d) Assessoria de Comunicação.

e) Gabinete do Ministro de Turismo.

48. Vários  autores  tentaram  definir  o  Turismo  ao 

longo  do  tempo  e,  assim,  seu  conceito  foi 

evoluindo.  Algumas  definições  são  válidas  até 

hoje  e  outras  não.  A  seguir  apresentam-se 

algumas  definições  econômicas,  técnicas  e 

holísticas de turismo. (BENI, 2001, p.36)
I. “Turismo refere-se à provisão de transporte, 

alojamento, recreação, alimentação e serviços 

relacionados para viajantes domésticos e do exterior. 

Compreende a viagem para todos os propósitos, 

desde recreação até negócios”.
II. “’É o estudo do homem longe de seu local de 

residência, da indústria que satisfaz suas 

necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a 

indústria, geram sobre os ambientes físico, 

econômico e sociocultural da área receptora”.
III. “Turismo é um elaborado e complexo processo de 

decisão sobre o que visitar, onde, como e a que 

preço”.

Sobre as afirmações I, II e III podemos afirmar que:

a) Somente a I é correta.

b) Somente a II e a III estão corretas.

c) Somente a III está correta.

d) Somente a II é correta.

e) A I, II e III estão corretas.
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49. A  figura  a  seguir  representa  um  esforço 

realizado pelo Ministério do Turismo para: 

a) Representar o Brasil  junto às olimpíadas de 2016, 

na sua campanha promocional de turismo e esporte.

b) Melhorar  o  posicionamento  do  Brasil  no  mercado 

internacional  de  turismo  com  base  no  estudo  do 

Plano Aquarela.

c) Representar  as  descobertas  tecnológicas  de 

moléculas  que  proporcionam  a  endorfina  para 

incentivar e divulgar o turismo tecnológico.

d) Ilustrar como referencial  iconográfico,  o  quadro de 

Burle  Marx,  nas  campanhas  de  turismo  cultural  e 

arquitetura.

e) Mostrar  os  diversos  segmentos  do  turismo  no 

mercado interno, através do programa Viaja Brasil.

50. Considerando  as  estatísticas  do  turismo 

estrangeiro no Brasil, observe os dados a seguir:

Desembarques internacionais no Brasil – INFRAERO 

2003 5.375.343

2004 6.185.210

2005 6.788.233

2006 6.367.179

2007 6.444.153

Fonte: INFRAERO apud RESULTADOS DA EMBRATUR 2006 a 2007, p.08. 

As afirmações abaixo estão corretas, EXCETO:

a) O turismo global tem apontado para uma demanda 

crescente  a  cada  ano  em  número  de  chegadas 

internacionais,  batendo  todos  os  recordes  nos 

últimos  anos  inclusive  no  Brasil,  apesar  da  crise 

mundial;

b) O  Brasil  recebe  mais  de  6  milhões  de  turistas 

internacionais, consolidando-se entre os 10 maiores 

países receptores de turistas no mundo;

c) O Turismo ocupa sempre um ótimo lugar na pauta 

da exportação brasileira, junto da soja em grão e do 

minério de ferro, entre outros;

d) Os desembarques internacionais no Brasil passaram 

de  5,37  milhões  em  2003  para  6,44  milhões  em 

2007, representando um incremento positivo em sua 

variação;

e) A queda nos desembarques internacionais no Brasil 

nos últimos 2 anos já era esperada, considerando o 

impacto da crise econômica mundial no turismo.

51. Leia as afirmações:

I. Os  Sistemas  Globais  de  Reservas  (Global 

distribution system - GDS) otimizam o processo de 

prestação de serviços no mercado de viagens, por 

serem bases de dados de abrangência mundial;
II. No  final  do  século  XX,  as  agências  de  viagens  e 

turismo  começaram  a  sofrer  uma  redução  nos 

percentuais acordados com as companhias aéreas o 

que só se agravou com o passar dos anos;
III. O início do século XXI foi caracterizado como crise 

para o setor de agencias de viagens no Brasil e no 

mundo, principalmente pelo advento do e-commerce, 

provocando a desintermediação.

 

São CORRETAS somente:

a) A I e a II.

b) A I e a III.

c) A II e a III.

d) A III.

e) A I, a II e a III.

52. Considerando o texto abaixo, complete-o com os 

elementos da alternativa CORRETA:

Vários  projetos  de___________  estão  sendo 

aprovados  e  já  em  construção  no  litoral 

cearense, justamente em áreas de maior beleza 

natural e conseqüentemente maior ___________ 

fragilidade  ambiental.  Para  que  estes 

empreendimentos  sejam  aprovados  é  preciso 

que a ___________, entre outros órgãos, autorize 

o projeto que precisa ter __________, topografia 

e  engenharia  compatíveis  com  a  legislação 

exigida,  sendo então permitida  sua construção 

em área de ___________.

a) Arquitetura, risco ambiental,  engenharia, Secretaria 

do Meio Ambiente, fragilidade ambiental, resorts.

b) Fragilidade  ambiental,  risco  ambiental,  resorts, 

engenharia,  arquitetura,  Secretaria  do  Meio 

Ambiente.

c) Resorts,  risco  ambiental,  engenharia,  arquitetura, 

Secretaria do meio Ambiente, fragilidade ambiental.

d) Resorts,  fragilidade  ambiental,  Secretaria  do  Meio 

Ambiente, arquitetura, engenharia, risco ambiental.

e) Risco ambiental, engenharia, arquitetura, fragilidade 

ambiental, resorts, Secretaria do meio Ambiente.
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53. Considerando  a  estrutura  da  Secretaria  de 

Turismo do Estado do Ceará e seus programas, 

leia  os  itens  abaixo  e  faça  a  associação 

CORRETA entre as colunas A e B:
Coluna A Coluna B

( 1 ) Marketing 
Turístico

(      ) Programa para incrementar a 
oferta turística, através da 
atração e ampliação de 
negócios turísticos no Estado.

( 2 ) Capitalização (      ) Programa que visa consolidar os 
mercados já conquistados e 
agregar novos mercados; 
procura diminuir a sazonalidade 
e incentivar o mercado de 
eventos.

( 3 ) PRODETUR (      ) Programa que visa a estruturar 
os municípios da região Costa 
do Sol Poente a partir de ações 
que contribuem para o equilíbrio 
entre natureza e espaços 
construídos.

( 4 ) Captação de 
Investimentos

(      ) Programa para definir diretrizes 
e metas para o turismo do 
Estado e elaborar estudos e 
pesquisas para o 
desenvolvimento do turismo;

( 5 ) Planejamento 
estratégico

( 6 ) Capacitação

A sequência CORRETA é

a) 3 – 4 – 5 – 6.

b) 4 – 5 – 6 – 3.

c) 4 – 1 – 3 – 5.

d) 1 – 2 – 3 – 4.

e) 2 – 3 – 4 – 5.

54. Associe  a  Coluna  B  com  a  Coluna  A, 

identificando a pesquisa em Turismo. Preencha 

com ( 0 ) o que não fizer correspondência:
Coluna A Coluna B

( 1 ) Ciência (      ) É   a  maneira  concreta  como  se 
realiza a busca de conhecimento.

( 2 ) Metodologia (      ) Amostragem da população.

( 3 ) Técnica de 
Pesquisa

(      ) É  um  conhecimento  racional 
metódico  e  sistemático,  capaz  de 
ser submetido à verificação.

(      ) São dados hipotéticos de campo.

Forma de aplicação para se chegar 
a um conhecimento determinado.

A sequência CORRETA é

a) 1 – 0 – 2 – 0 – 3.

b) 1 – 2 – 3 – 0 – 0.

c) 0 – 0 – 3 – 2 – 1.

d) 2 – 0 – 3 – 0 – 1.

e) 3 – 0 – 0 – 1 – 2.

55. Com relação a técnica publicitária em Turismo, 

leia  os  itens  abaixo  e  faça  a  associação 

CORRETA:
Coluna A Coluna B

( 1 ) Preço de 
mercado

(      ) É  a tarefa destinada a assegurar 
espaço editorial gratuito nas mídias 
impressas e eletrônicas ou dar 
maior dimensão a um produto ou 
pessoa;

( 2 ) Publicidade (      ) É qualquer forma paga de 
apresentação impessoal e de 
promoção de idéias, bens ou 
serviços por um patrocinador 
identificado;

( 3 ) Propaganda (      ) É a forma de comunicação 
qualitativa que se refere à 
divulgação direcionada aos 
formadores de opinião.

( 4 ) Relações 
Públicas

( 5 ) Pesquisa de 
mercado

A sequência CORRETA é:

a) 1 – 2 – 3.

b) 3 – 4 – 5.

c) 1 – 2 – 4.

d) 2 – 3 – 4.

e) 3 – 2 – 1.

56. Considerando  as  fases  de  realização  de  um 

evento, leia os itens abaixo e faça a associação 

CORRETA:
Coluna A Coluna B

( 1 ) PRÉ-
EVENTO 

(      )  Contratação de serviços gráficos 
(convites, folders, etc.).

( 2 ) TRANS-
EVENTO 

(      )Prestação de contas do evento.

( 3 ) PÓS-
EVENTO 

(      )Secretaria executiva do evento – 
entrega de pastas e crachás.

(      )Venda de estandes do evento.

(      )Definição do conceito e identidade do 
evento.

Assinale a sequência CORRETA.

a) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.

b) 3 – 1 – 2 – 1 – 1.

c) 3 – 3 – 2 – 1 – 1.

d) 1 – 1 – 3 – 2 – 2.

e) 1 – 3 – 2 – 1 – 1.
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57. De acordo com os diversos tipos de meios de 

hospedagem,  leia  os  itens  abaixo  e  faça  a 

associação CORRETA:
Coluna A Coluna B

( 1 )Hotel (     )Estabelecimento  comercial  de 
hospedagem com serviços característicos 
de  alojamento,  através  da  locação  de 
quartos individuais ou compartilhados, com 
sanitários  coletivos  e  refeições  incluídas 
nas diárias.

( 2 )FLAT (     )Estabelecimento  comercial  de 
hospedagem,  dispondo  de  serviços  de 
alimentação,  situado  à  margem  de 
rodovias,  fora  da  zona  urbana  ou 
suburbana  das  grandes  cidades,  e  que 
dispõe  de  vagas  de  estacionamento 
coletivo,  coberto  ou  descoberto,  em 
número  igual  ao  de  unidades 
habitacionais. 

( 3 )Hotel 
Fazenda

(     )Estabelecimento  comercial  de 
hospedagem situado em zonas rurais, com 
equipamentos  novos  ou  adaptados  de 
tradicionais edificações originais, voltado à 
prática  de  atividades  de  recreação 
campestres e contato com a natureza.

( 4 )Motel (     )Estabelecimento  comercial  de 
hospedagem  que  oferece  aposentos 
mobiliados,  com  banheiro  privativo,  para 
ocupação  eminentemente  temporária, 
incluindo serviços de alimentação e outros.

( 5 )Pensão

( 6 )Camping

Assinale a sequência CORRETA.

a) 5 – 4 – 3 – 1.

b) 1 – 2 – 3 – 4.

c) 3 – 4 – 5 – 6.

d) 4 – 5 – 6 – 1.

e) 5 – 6 – 1 – 2.

58. Assinale  abaixo  a  alternativa  que  completa 

corretamente o texto a seguir:

O  levantamento  de  dados  e  informações 

turísticas dá suporte para o ____________, que 

direciona todas as  ____________ e  práticas  de 

____________ do Turismo, em consonância com 

o  que  prevêem  as  esferas  federal,  estadual  e 

municipal do turismo. O ____________ pretende 

que Estados e Municípios adotem o modelo de 

____________ para, de forma integrada, compor 

o Sistema Nacional de Informações Turísticas do 

Governo Federal e poder utilizar e disponibilizar 

____________ de modo padronizado.

a) Inventário  da  oferta  turística,  informações 

sistematizadas,  ações  estratégicas,  Ministério  do 

Turismo, planejamento turístico, operacionalização.

b) Planejamento  turístico,  ações  estratégicas, 

operacionalização, Ministério do Turismo, inventário 

da oferta turística, informações sistematizadas.

c) Ministério do Turismo, informações sistematizadas, 

ações  estratégicas,  planejamento  turístico, 

operacionalização, inventário da oferta turística.

d) Planejamento  turístico,  operacionalização,  ações 

estratégicas,  inventário  da  oferta  turística, 

informações sistematizadas, Ministério do Turismo.

e) Ministério  do  Turismo,  ações  estratégicas, 

operacionalização,  inventário  da  oferta  turística, 

informações sistematizadas, planejamento turístico.

59. Imagine  a  seguinte  situação  e  responda 

CORRETAMENTE abaixo:

Pretendendo repousar após um ano de trabalho, 

através  da  prática  do  desporto  e  lazer,  João 

comprou um pacote de uma semana no Sol da 

Praia Resort, junto à agência Sonhos Viagens e 

Turismo. Ao chegar ao empreendimento ele leu 

um  cartaz  informando  que  os  equipamentos 

desportivos e de lazer estavam destinados nessa 

semana exclusivamente aos participantes de um 

encontro de times olímpicos. 
I. Ele, como turista, poderia reclamar da situação junto 

ao gerente do hotel, pois como consumidor teria o 
direito e poderia mudar essa situação de imediato;

II. Ele,  como  consumidor,  poderia  reclamar  os  seus 
direitos de hóspede junto ao gerente do hotel e ter 
os  valores  pagos  totalmente  ou  parcialmente 
devolvidos pelo hotel;

III. Ele,  como  consumidor  e  turista,  poderia  reclamar 
junto  à agência  de  viagens  para que  ela  negocie 
com o hotel  sobre a oferta dos serviços ao João, 
durante sua hospedagem.

É (são) CORRETA(S):

a) Somente a I e a II.

b) A I, II e a III.

c) Somente a III.

d) Somente a II e a III.

e) Somente a I.

60. Sobre o Plano Nacional de Turismo (2207-2010) a 

afirmação  “Estruturar  65  destinos  com padrão 

de qualidade internacional” é:

a) Um macroprograma.

b) Um programa.

c) Um objetivo.

d) Uma meta.

e) Uma proposta.
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PRODUÇÃO TEXTUAL

Escolha uma das propostas a seguir para a sua produção textual.

PROPOSTA 1

Leia esta estrofe do “Romance LIII ou das Palavras Aéreas”, de Cecília Meireles:

Ai, palavras, ai, palavras,

que estranha potência, a vossa!

ai, palavras, ai, palavras,

sois de vento, ides no vento,

no vento que não retorna,

e, em tão rápida existência,

tudo se forma e transforma!

A  poetisa,  sustentada  por  um  fato  ao  longo  do  poema,  apresenta,  nessa  estrofe,  um  posicionamento  crítico, 

implicitamente, sobre as palavras. 

Posicione-se  também sobre  esse  tema,  através  de  um  artigo  de  opinião,  mas  considerando  o  tema  no 

exercício profissional. Se preferir, pode tratar o tema dada a sua importância ou não para uma determinada profissão. 

PROPOSTA 2

Construa uma  CRÔNICA NARRATIVA em cujo  final  insira estes versos “Ai,  palavras,  ai,  palavras,/que estranha 

potência, a vossa!/(...)/e, em tão rápida existência,/tudo se forma e transforma.”, os quais devem se manter em coerência com 

o texto criado por você.

PROPOSTA 3

TEXTO A

“Uma das primeiras fontes de conselhos de que há registro foram os oráculos da Grécia Antiga. A eles recorriam reis 

e generais antes de tomar decisões de vida ou de morte. O mais famoso de todos os oráculos era o de Delfos. O pé do Monte 

Parnaso era considerado pelos gregos o centro do Universo.  Lá,  as sacerdotisas de Apolo revelavam suas profecias.  Ao 

perguntar se deveria atacar os persas, o rei Creso, de Lídia, recebeu o seguinte conselho: ‘Se você o fizer, destruirá um grande 

império.’ Creso lançou-se à batalha sem entender que o império derrotado seria o dele.  Não basta, portanto, receber um 

bom conselho. É preciso saber interpretá-lo de forma correta.” (Época, 19/out/2009).

TEXTO B

“Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia” (ditado popular)

Construa uma crônica narrativa em cujo enredo se  contrarie  uma dessas duas considerações acerca  de 

conselho apresentadas nos textos A e B. 
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