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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: TURISMÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: TURISMÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: TURISMÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: TURISMÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: TURISMÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) Em relação aos componentes do Hardware 

julgue os itens a seguir: 

 

I- A Via de dados, ou BUS, refere-se ao condutor 

elétrico que permite ligação entre a UCP com 

as demais partes do computador. 

II- O Registrador de Instruções (IR) registra a 

execução da instrução. 

III- O registrador de dados tem o dever de 

armazenar temporariamente os operandos 

referentes à instrução que está sendo 

realizada pela UCP. 

 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 

(B) As afirmativas I e III estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

 

17) Com relação às categorias dos softwares 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O Software básico é o que exerce o papel de 

tomar o primeiro contato com o hardware. 

II- Os compiladores são considerados  exemplos 

de softwares básicos. 

III- O gerenciamento de bancos de dados é 

considerado exemplos de software básicos. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18) Com relação à inserção de caracteres especiais 

no Microsoft Word 2010 analise os itens 

abaixo: 

 

I- O comando SHIFT + ENTER insere uma 

quebra de página 

II- O comando CTRL + ENTER insere uma quebra 

de linha. 

III- O comando CTRL + F9 insere um campo. 

IV- O comando CTRL + SHIFT + ENTER insere um 

espaço não separável. 

 

(A) Apenas o item III é verdadeiro. 

(B) Os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Os itens III e IV são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

19) Com relação ao Microsoft Power Point 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Para selecionar um slide, basta clicar na guia 

Slide no painel presente na lateral direita da 

tela, ou pressionar o comando CTRL + N no 

teclado. 

II- O comando CTRL + W fecha a apresentação 

atual, mas mantém o software aberto. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) No Internet Explorer 11 a opção Configurar 

Página... está localizada no menu: 

 

(A) Arquivo 

(B) Exibir 

(C) Ferramentas 

(D) Editar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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CARGO: TURISMÓLOGO 
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21) Em relação ao conceito de Turismo, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 
(A) Fuster, mais recentemente, assim o definiu: 

“Turismo é, de um lado, o conjunto de turistas; 
de outro, os fenômenos e as relações que essa 
massa produz em consequência de suas 
viagens.” 

(B) Segundo Oscar de la Torre: “ O turismo é um 
fenômeno social que consiste no deslocamento 
voluntário e permanente de indivíduos ou 
grupos de pessoas que, fundamentalmente por 
motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde, saem de seu local de residência habitual 

para outro, no qual não exercem nenhuma 

atividade lucrativa nem remunerada, gerando 
múltiplas, interrelações de importância social, 
econômica e cultural.” 

(C) Para José Vicente de Andrade: “Turismo é o 
conjunto de serviços que tem por objetivo o 
planejamento, a promoção e a execução de 
viagens e os serviços de recepção, hospedagem 

e atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora 
de suas residências habituais.” 

(D) A definição que recentemente foi proposta por 
McIntosh, Goeldner e Ritchie: “... a soma dos 
fenômenos e relações que surgem da interação 
de turistas, empresas prestadoras de serviços, 

governos e comunidades receptivas no processo 
de atrair e alojar estes visitantes.” 

 

22) Uma das teorias mais difundidas atualmente é a 
dos sistemas, adotada e divulgada no Brasil, 
pelo professor Mário Carlos Beni em 1997 e, em 
outros países, por Neil Leiper, em 1979, Sergio 

Molina, em 1991, entre outros. Dessa maneira, 
Beni (1997) divide sua teoria de sistemas em 
três grandes conjuntos. Em relação a essa 
teoria, julgue os itens e assinale a alternativa 
correta:  

 
I. Organização estrutural, que agrupa os 

subsistemas ecológico, social, econômico e 
cultural.  

II. Ações operacionais, que apresenta a 
superestrutura (ordenamento jurídico-
administrativo) e a infraestrutura (serviços 
urbanos, saneamento básico, sistema viário e 

de transportes).  
III. Relações ambientais, que englobam os 

subsistemas de produção, distribuição e 
consumo do mercado turístico. 

 
(A) V, V, V 
(B) V, V, F 

(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 

23) Não é objetivo da Política Nacional de Turismo, 

conforme a Lei nº 11.771, que dispõe sobre a 

política nacional de turismo: 

 
(A) Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no 

País a todos os segmentos populacionais, 

contribuindo para a elevação do bem-estar 

geral. 

(B) Ampliar as disparidades sociais e econômicas de 

ordem regional, promovendo a inclusão social 

pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor 

distribuição de renda. 

(C) Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o 

gasto médio dos turistas nacionais e 

estrangeiros no País, mediante a promoção e o 

apoio ao desenvolvimento do produto turístico 

brasileiro. 

(D) Estimular a criação, a consolidação e a difusão 

dos produtos e destinos turísticos brasileiros, 

com vistas em atrair turistas nacionais e 

estrangeiros, diversificando os fluxos entre as 

unidades da Federação e buscando beneficiar, 

especialmente, as regiões de menor nível de 

desenvolvimento econômico e social. 

 
24) Em relação às agências de turismo, assinale a 

alternativa correta: 
 
(A) Compreende-se por agência de turismo a 

pessoa física que exerce a atividade econômica 

de intermediação remunerada entre 

fornecedores e consumidores de serviços 

turísticos ou os fornece diretamente. 

(B) Não são considerados serviços de operação 

de  viagens, excursões e passeios turísticos, a 

organização, contratação e execução de 

programas, roteiros, itinerários, bem como 

recepção, transferência e a assistência ao 

turista. 

(C) O preço do serviço de intermediação é a 

comissão recebida dos fornecedores ou o valor 

que agregar ao preço de custo desses 

fornecedores, obrigando-se à agência de 

turismo cobrar taxa de serviço do consumidor 

pelos serviços prestados. 

(D) As atividades de intermediação de agências de 

turismo compreendem a oferta, a reserva e a 

venda a consumidores de um ou mais dos 

seguintes serviços turísticos fornecidos por 

terceiros: passagens; acomodações e outros 

serviços em meios de hospedagem; e 

programas educacionais e de aprimoramento 

profissional. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) No que toca aos deveres dos prestadores de 

serviços turísticos, julgue os itens e assinale a 
alternativa correta: 

 

I. Mencionar e utilizar, em qualquer forma de 

divulgação e promoção, o número de cadastro, 
os símbolos, expressões e demais formas de 
identificação determinadas pelo Ministério do 
Turismo. 

II. Apresentar, na forma e no prazo estabelecido 
pelo Ministério do Turismo, informações e 
documentos referentes ao exercício de suas 

atividades, empreendimentos, equipamentos e 
serviços, bem como ao perfil de atuação, 
qualidades e padrões dos serviços por eles 
oferecidos. 

III. Manter, em suas instalações, livro de 
reclamações e, em local visível, cópia do 

certificado de cadastro, bem como manter, no 

exercício de suas atividades, estrita obediência 
aos direitos do consumidor e à legislação 
ambiental. 

 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 

(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 
26) Em relação aos diferentes tipos de tempo, que 

estão intimamente relacionados com a atividade 
turística, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Tempo Livre − Diz-se tempo livre para 
diferenciá-lo de outras modalidades do tempo. 
Livre por oposição ao tempo preso, ocupado, 
obrigado. Tempo livre compreende aquela 
parcela de tempo ocupada com atividades 
específicas, fora do tempo de trabalho, a partir 

de uma decisão tomada livremente. 

(B) Tempo Morto − É um tempo livre que é ocupado 
com atividades de lazer ou com compromissos 
ou afazeres complementares de ordem 
econômica, social ou política. É um tempo livre 
adquirido por lei, mas totalmente estagnado e 
marcado pelo aborrecimento. As pessoas que 

consomem este tempo o fazem não por uma livre 
decisão, mas porque não possuem outra escolha. 

(C) Tempo Comprometido − Nem todo tempo livre é 
consagrado ao lazer. Parte dele é ocupado com 
atividades igualmente obrigatórias, tais como: 
afazeres domésticos, compromissos familiares, 
trabalhos complementares (bicos). O tempo 

ocupado com essas atividades é um tempo livre, 
mas desperdiçado, na expressão de R.C. 
Boullión. É um tempo livre, mas comprometido 
com um conjunto de atividades que, apesar de 

não fazerem parte do tempo de trabalho, 
também se revestem de caráter obrigatório. 

(D) Tempo de Lazer − O lazer, na era moderna, 

“firmou-se não somente como uma possibilidade 
atraente, mas, também, como um valor”. Valor, 
porque o lazer não é a negação do trabalho. O 
trabalho é vital para o homem, sendo 
considerado por Karl Marx como a “necessidade 
primeira do homem”. 

 

27) Segundo categorização realizada por 

Dumazedier (1974), o lazer teria, basicamente, 

três funções: descanso, divertimento e 

desenvolvimento. Em relação a esse assunto, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Dumazedier entende o lazer como um conjunto 

de ocupações às quais o indivíduo pode 

entregar-se de livre vontade, seja para 

repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 

entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua 

informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre 

capacidade criadora após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, 

familiares e sociais.  

(B) A função de descanso compreende a recreação 

e o entretenimento, ou seja, a busca de 

atividades compensatórias e que provoquem 

prazer e satisfação. 

(C) A função de divertimento do lazer cria 

possibilidades de aprendizagem, suscitando no 

indivíduo “comportamentos livremente 

escolhidos e que visem ao completo 

desenvolvimento da personalidade”. 

(D) A função de desenvolvimento traria o lazer 

como “reparador das deteriorações físicas e 

nervosas provocadas pelas tensões resultantes 

das obrigações cotidianas”. 

 

28) Dumazedier (1979) apresenta um grupo de 

características que são fundamentais para 

caracterização do lazer. Em relação a esses 

caráteres, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Caráter libertário – o lazer é compreendido 

como a liberação das obrigações profissionais, 

familiares, sócioespirituais e sociopolíticas, 

resultando de uma livre escolha do sujeito. 

(B) Caráter interessado – o lazer precisa estar 

vinculado a algum fim especifico, seja de ordem 

profissional, utilitário, lucrativo, material, social, 

político. 

(C) Caráter hedonístico – a vivência do lazer é 

marcada pela busca do prazer e por isso o 

hedonismo representa o seu motivo principal. 

(D) Caráter pessoal – as funções de descanso, 

divertimento e desenvolvimento pessoal e social 

do lazer respondem às necessidades do 

indivíduo perante a gama de rígidas obrigações 

impostas pela sociedade. 
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29) Para um bom desenvolvimento do trabalho de 

animação turística, há algumas recomendações 
a serem seguidas. Em relação a elas, julgue os 
itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Deve-se ter sempre em mente o 
comportamento profissional do técnico, sua 
apresentação e seu vocabulário. Deve haver um 
bom relacionamento interpessoal entre o 
animador e o pessoal dos hotéis, das agências, 
dos restaurantes e todos os demais serviços.  

II. O animador turístico deve cultivar a arte de 

saber, ver, ouvir e calar de acordo com os 
momentos que surjam, para nunca molestar o 
turista, que é a pessoa mais importante no 
momento e não quer se contrariar nem ficar 
constrangido com algo que lhe aconteça.  

III. O turista nem sempre deve merecer o maior 

respeito, a animação turística como sendo a 

introdução de recursos de lazer visando ao 
descanso, divertimento e desenvolvimento 
físico e mental dos turistas, condicionados por 
seus interesses e preferências e pelos recursos 
e condições do polo receptor, tem também a 
finalidade de aumentar as taxas de 

permanência e os gastos turísticos. 
 
(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 

30) Em relação à animação turística, assinale a 
altrenativa INCORRETA: 

 
(A) A animação turística, em qualquer de suas 

modalidades, social, cultural e recreativo-
esportiva, é um conjunto de programas 

elaborados com a finalidade de humanizar uma 
viagem, fazendo com que o turista se integre 
nela participativamente.  

(B) A animação turística, além de proporcionar 
horas de divertimento lúdico, oferece 
excelentes possibilidades culturais, onde o 
intercâmbio de vivências irá enriquecer todos os 

participantes, de forma tal que, muitas vezes, 
surge o desejo de se conhecer lugares e 
vivenciar outros métodos de vida. A recreação 
permite sair da rotina, das tarefas cotidianas, 
diminuindo com isso a tensão emocional e o 
tédio, que muitas vezes leva o homem a um 
estado de monotonia muito prejudicial ao seu 

bem-estar. 

(C) Com a participação em jogos e brincadeiras as 
tensões são aliviadas, pois concorre para que 
haja uma desinibição, desinibição, fator 
importante para uma interação do grupo, 
quando as pessoas se desbloqueiam e permitem 

que seu espaço seja invadido de forma benéfica 
e salutar. 

(D) Forma salutar de lazer, que quando praticado 
em conjunto com outras pessoas, proporciona 
harmonia, facilitando o desentrosamento entre 
elas. 

31) Em relação às diferenças entre as áreas de 

conhecimento entre de lazer, recreação e 
turismo, assinale a alternativa correta: 

 
(A) Conforme Andrade (2001), “a recreação refere-

se ao estado de espírito, à capacidade psíquica 
e à integração total dos indivíduos, visando ao 
melhor aproveitamento (sem tensões), de todas 
as realidades do corpo e da mente, do tempo e 
do espaço”. 

(B) Por semilazer entende-se toda atividade 
discricional que ao não ser remunerada, se 

torna semilazer; desde que se mantenham as 
características de livre escolha pessoal e 
prazerosa.  

(C) Para Santini (1993), o lazer é a atividade física 
ou mental a que o indivíduo é naturalmente 
impelido para satisfazer as necessidades físicas, 

psíquicas ou sociais de cuja realização lhe 

advém prazer. 
(D) A recreação, assim como o turismo e o 

semilazer, são atividades encaradas como ações 
do lazer. O turismo destaca-se como uma 
atividade de lazer que, devido à sua amplitude, 
pode incluir ou não a realização de outras 

atividades e, por isso, é estudado 
separadamente do lazer. 

 
32) Reunião formal de participantes de um mesmo 

grupo profissional, ou de uma entidade 
associativa que os agrega, visando estudar ou 
debater temas de interesse geral de 
determinada área de atuação. Também é 
veículo de intercâmbio setorial e de difusão 

técnico-científica, acelerando o 

desenvolvimento da categoria profissional.  
 
(A) Congresso 
(B) Convenção 
(C) Festival 
(D) Pedra fundamental 

 
33) Apresentação de um assunto por um ou mais 

pessoas para uma plateia que tenha algum 
conhecimento e interesse pelo assunto. Todos 
participam, discutindo e obtendo conclusões 
sobre o tema. A dinâmica da sessão divide-se 

em três momentos: fase de exposição: quando 
um participante apresenta ao grupo a pesquisa 
realizada; fase de discussão: quando o assunto 
em pauta, já apresentado, é colocado para 
debate; fase de conclusão: quando o 
coordenador submete à aprovação do grupo as 

recomendações finais, ajudando no 

delineamento das conclusões da sessão. 
 
(A) Workshop 
(B) Seminário 
(C) Mesa-redonda 
(D) Oficina 
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34) Seu objetivo consiste em conseguir efetivar a 

participação de um público numeroso, motivado 
por um coordenador, que levanta o problema de 
interesse geral. Na maior parte das vezes, seus 
promotores são entidades representativas da 

comunidade e órgãos públicos. 
 
(A) Brainstorming 
(B) Oficina 
(C) Fórum 
(D) Seminário 
 

35) É um evento de curta duração (poucas horas), 
dividido em duas partes: a primeira delas é 
expositiva sobre um tema, serviço ou produto. 
A segunda é mais prática, com a apresentação 
e teste do produto ou serviço. 

 

(A) Workshop 

(B) Videoconferência 
(C) Treinamento 
(D) Visita 
 
36) Sobre os eventos corporativos, julgue os itens a 

seguir e assinale a alternativa correta: 

 
( ) Um evento corporativo está diretamente 

relacionado à imagem de marca de uma 
empresa, entidade ou produto, e para sua 
execução várias atividades devem ser 
realizadas de forma simultânea, inúmeras 
pessoas com características e em situações 

diferentes são envolvidas, quer na operação, 
quer como participante. 

( ) Em eventos corporativos o tempo atua como 
um instrumento de pressão, a ocorrência de 

falhas na sua execução é inaceitável, e a 
realização deve ser executada de acordo com o 

que foi planejado 
( ) Quando se pensa na gestão de um evento, o 

gestor deve valer-se dos conceitos da 
administração para aplicá-los de forma 
conveniente e adequada, ao ambiente em que 
os eventos acontecem.  

 

(A) V,F,V 
(B) F,V,F 
(C) F,F,V 
(D) V,V,V 
 
37) Eventos utilizados por entidades de classe, 

entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos e 

instituições de representatividade social com o 

objetivo de promover a instituição, divulgando 
nome, a marca ou o logotipo, cedidos sem 
custo. 

 
(A) Investigatórios 

(B) Promocionais  
(C) Sociais  
(D) Institucionais 
 
 

38) Eventos que dão publicidade a um produto, 

pessoa, entidade ou governo, quer seja 
promoção de imagem ou apoio ao marketing. 
São eventos utilizados por empresas ou 
instituições que desejam promover um produto 

ou serviço. 
 
(A) Investigatórios 
(B) Promocionais  
(C) Sociais  
(D) Institucionais 
 

39) O Plano Nacional de Turismo - PNT 2007/2010, 
de acordo com o próprio Ministério do Turismo 

pode ser considerado como: 
 

I. Instrumento de planejamento e gestão que 
coloca o turismo como indutor do 

desenvolvimento e da geração de emprego e 
renda no País.  

II. Fortalecimento do turismo interno, a promoção 
do turismo como fator de desenvolvimento 
regional, bem como assegurar o acesso de 
trabalhadores, estudantes, aposentados, a 
pacotes de viagens em condições facilitadas. 

III. Meio de investimento permanentemente na 
qualificação profissional e na geração de 

emprego e renda, bem como assegurar 
melhores condições para a promoção do turismo 
pátrio no exterior. 

 
(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 

(D) F, F, F 
 

40) Os eventos podem ser classificados de acordo 
com os alguns critérios. Acerca deles, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

(A) Por categoria ou finalidade: institucional ou 
promocional.  

(B) Pelo público: aberto ou fechado. 
(C) Por área de abrangência: local, regional, 

estadual, pan-americano, nacional ou 
internacional.  

(D) Por tipo: esportivo, cultural, social, empresarial, 

educacional, turístico, folclórico, científico etc. 
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