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Leia os quadrinhos abaixo para responder às questões.
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FONTE: http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=152

1) Sobre o uso da palavra indicador no primeiro e no último quadrinhos, é possível afirmar
que:
a) Nos dois casos, a palavra exerce função de substantivo.
b) Nos dois casos, a palavra exerce função de adjetivo.
c) No primeiro quadrinho, a palavra exerce função de substantivo e, no último, função de
adjetivo.
d) No primeiro quadrinho, a palavra exerce função de adjetivo e, no último, função de
substantivo.
2) Sobre a frase do primeiro quadrinho, é correto afirmar que:
a) O sujeito da frase é “Dedo indicador”.
b) O predicado da frase é “a importância do dedo indicador.
c) Trata-se de um caso de sujeito posposto ao verbo.
d) O sujeito da frase é do tipo oculto ou elíptico.
3) Analisando sintaticamente o período do segundo quadrinho, chega-se à conclusão de que:
a) Trata-se de um período composto por coordenação.
b) Trata-se de um período composto por subordinação.
c) Trata-se de um período simples.
d) Trata-se de uma frase nominal.
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Leia o texto abaixo para responder às questões que seguem.
O POVO (Luís Fernando Veríssimo)
Não posso deixar de concordar com tudo o que dizem do povo. É uma posição
impopular, eu sei, mas o que fazer? É a hora da verdade. O povo que me perdoe, mas ele
merece tudo que se tem dito dele. E muito mais.
As opiniões recentemente emitidas sobre o povo até foram tolerantes. Disseram, por
exemplo, que o povo se comporta mal em grenais. Disseram que o povo é corrupto. Por um
natural escrúpulo, não quiseram ir mais longe. Pois eu não tenho escrúpulo.
O povo se comporta mal em toda a parte, não apenas no futebol. O povo tem péssimas
maneiras. O povo se veste mal. Não raro, cheira mal também. O povo faz xixi e cocô em escala
industrial. Se não houvesse povo, não teríamos o problema ecológico. O povo não sabe comer.
O povo tem um gosto deplorável. O povo é insensível. O povo é vulgar.
A chamada explosão demográfica é culpa exclusivamente do povo. O povo se reproduz
numa proporção verdadeiramente suicida. O povo é promíscuo e sem-vergonha. A
superpopulação nos grandes centros se deve ao povo. As lamentáveis favelas que tanto
prejudicam nossa paisagem urbana foram inventadas pelo povo, que as mantém contra os
preceitos da higiene e da estética. Responda, sem meias palavras: haveria os problemas de
trânsito se não fosse pelo povo? O povo é um estorvo.
É notória a incapacidade política do povo. O povo não sabe votar. Quando vota,
invariavelmente vota em candidatos populares que, justamente por agradarem ao povo, não
podem ser boa coisa. O povo é pouco saudável. Há, sabidamente, 95 por cento mais cáries
dentárias entre o povo. O índice de morte por má nutrição entre o povo é assustador. O povo
não se cuida. Estão sempre sendo atropelados. Isto quando não se matam entre si. O
banditismo campeia entre o povo. O povo é ladrão. O povo é viciado. O povo é doido. O povo é
imprevisível. O povo é um perigo.
O povo não tem a mínima cultura. Muitos nem sabem ler ou escrever. O povo não viaja,
não se interessa por boa música ou literatura, não vai a museus. O povo não gosta de trabalho
criativo, prefere empregos ignóbeis e aviltantes. Isto quando trabalha, pois há os que preferem
o ócio contemplativo, embaixo de pontes. Se não fosse o povo nossa economia funcionaria
como uma máquina. Todo mundo seria mais feliz sem o povo. O povo é deprimente. O povo
deveria ser eliminado.
FONTE:http://guilhermedutra.blogspot.com.br/2007/09/o-povo-por-lus-fernando-verssimo.html
4) Um dos fatos que motivaram a produção do texto acima foi:
a) O mau funcionamento da economia brasileira.
b) A explosão demográfica.
c) Os problemas de trânsito.
d) O mau comportamento do povo nos estádios de futebol.
5) Sobre a repetição excessiva do termo “O povo” o texto, é correto afirmar que:
a) A repetição apenas deixa o texto deselegante, sem contribuir para a construção do seu
sentido.
b) A repetição reforça a ideia de que o povo é responsável pela maior parte dos problemas
atuais.
c) A repetição demonstra que o autor tem pouca instrução e, por isso, pertence ao chamado
“povo”.
d) A repetição é proposital, pois pretende reproduzir o discurso da classe dominante, tornando
o texto irônico.
6) Observando a análise sintática período “O povo é doido”, assinale a alternativa incorreta.
a) Trata-se de um período simples
b) O verbo “é” é um verbo de ligação.
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c) “Doido” pode ser considerado objeto direto do verbo “é”.
d) O sujeito dessa oração é “O povo” e o núcleo desse sujeito é “povo”.
7) Sobre a palavra “invariavelmente” é correto afirmar que:
a) Trata-se de uma palavra composta por aglutinação.
b) Deriva sufixalmente de “variável”.
c) Deriva prefixal e sufixalmente de “variável”.
d) Deriva prefixalmente de “variável”.
MATEMÁTICA
5

8) O valor da expressão 42 . [ 4 . ( 2 – 4 .
a) 10
b) 12
c) 24
d) 30

)–1]

63 é:

9) Ana comprou seu carro zero Km e vai pagá-lo em prestações mensais, durante 5 anos,
sendo que a primeira prestação é de R$ 600,00 reais. As prestações pagas num mesmo ano
são iguais e a cada ano, a prestação sofre um aumento de 20% relativo a prestação do ano
anterior. O total que Ana pagará pelo carro é de:
a) R$ 60.200,00
b) R$ 59.395,20
c) R$ 53.579,52
d) R$ 38.720,10
10) Se o PIB (Produto Interno Bruto) de um país em 2010 foi de 500 bilhões de dólares e se o
crescimento for de ordem cumulativa de 3% ao ano, qual será o PIB do país em 2030, em
bilhões de dólares? ( Dado: use a aproximação 1,0320 = 1,80).
a) 900
b) 950
c)1050
d)1100
11) Dadas as expressões algébricas:

A) a2 + 6a + 9

(I) ( a + 3).( a – 3)

A) a2

9

(II) ( a + 3).( a + 1)

C) a2

6a + 9

(III) ( a – 3)2

D) a2 + 4a + 3

(IV) ( a + 3)2

Assinale a alternativa que relaciona corretamente as expressões com a sua forma fatorada:
a) A-IV ; B-I ; C-III ; D-II
b) A-IV ; B-II ; C-III ; D-I
c) A-II ; B-III ; C-IV ; D-III
d) A-I ; B-II ; C-IV ; D-III
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INFORMÁTICA
12 ) No Windows XP ao clicar no ícone
localizado na inicialização rápida o que ocorre?
A – desliga o computador
B – volta para tela anterior
C – o Windows explorer é aberto
D – Mostra a Área de trabalho
13 ) Sobre o vocabulário relacionado à Internet:
I- Browser é um computador ou software que serve para interligar duas ou mais redes
efetuando automaticamente o redirecionamento correto das mensagens de uma rede para
outra.
II- Download é o ato de transferir um arquivo do seu computador para um computador remoto
usando um protocolo de comunicação.
III- FAQ corresponde à expressão em inglês “Frequently Asked Questions” e consiste em um
texto que pretende responder, dentro de uma determinada matéria, a questões
freqüentemente formuladas pelos usuários.
IV- Firewall é uma medida de segurança implementada para limitar o acesso de terceiros a
uma determinada rede ligada à Internet.
Estão INCORRETAS:
A - Apenas I e II.
B - Apenas I, III.
C - Apenas III e IV.
D - Apenas II, IV.
14 ) Qual o dispositivo de Hardware que utilizamos para armazenar todos os arquivos salvos
em nossos computadores?
A – Processador.
B – Memória.
C – Disco Rígido (HD).
D – CD-ROOM.
15 ) Ao excluirmos um arquivo utilizando a opção SHIFT + DELETE, o que ocorre:
A – Os arquivos deletados são envidados para lixeira.
B – Os arquivos deletados são excluídos e uma copia é armazenada em Meus Documentos.
C – Não ocorre nada.
D – Os Arquivos são excluídos definitivamente do computador.
ESPECÍFICA
16) O que você entende por revitalização de um patrimônio natural?
a) Transformação da natureza desse local.
b) Reforma desse local.
c) Restauração do local para implantação de novas atividades.
d) Implantação de normas e atividades que respeitem o ecossistema local.
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17) Para você a EA está diretamente relacionada com:
a) Estudo de todas as formas de vida, assim como da natureza, permitindo uma
maior compreensão da relação homem/meio ambiente.
b) Estudo acerca da natureza, englobando os seus ecossistemas (fauna e flora) e
propiciando uma visão mais conservacionista do ambiente.
c) Educação sobre o meio ambiente, por meio de atividades que possibilitem maior
compreensão e valorização desse ambiente.
d) Estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem.
18) De acordo com o PlanejamentoTurístico, assinale a alternativa correta:
a) O diagnóstico e o prognóstico antecedem a confecção do plano.
b) Os programas direcionados ao turismo devem comtemplar o turismo de
determinada localidade.
c) O plano é um documento que não deve ser levado em conta no que diz respeito
ao desenvolvimento de determinado local.
d) O plano fornece as estratégias para obtenção das situações desejadas.
19) A interpretação do patrimônio é, antes de tudo, uma ferramenta que busca uma
comunicação com o morador, turista e/ou visitante. Com base nessa afirmação, assinale a
alternativa errada:
a) A interpretação consiste em revelar os sentidos do visitante, buscando sempre a
sua conscientização pessoal.
b) A interpretação é um instrumento que consiste em informar os visitantes sobre a
importância do local.
c) O processo de interpretação do patrimônio geralmente é aplicado no contexto
não-formal (fora do âmbito escolar).
d) No processo de interpretação, utilizam-se vários tipos de materiais de auxílio,
como vídeos, panfletos e placas informativas.
20) De acordo com as políticas setoriais de turismo, aponte os seus objetivos gerais:
a) Redução da infraestrutura de acesso e de empregos no setor hoteleiro.
b) Geração de emprego e renda e captação de divisas.
c) Captação de divisas e redução da expansão econômica.
d) Análise de mercado e lucro exarcebado.
21) A prestação de serviços voltada à atividade turística apresenta algumas particularidades.
Assinale a alternativa correta:
a) Tangibilidade e impossibilidade de estocagem.
b) Intangibilidade e impossibilidade de estocagem.
c) Tangibilidade e possibilidade de estocagem.
d) Intangibilidade e possibilidade de estocagem.
22) Programa estrutural realizado pelo Mtur que propõe um modelo de gestão
descentralizada, integrada e coordenada, visando à promoção do turismo sustentável de
forma regionalizada. O nome desse programa é:
a) PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo).
b) PNMT (Programa Nacional de Municipalização do Turismo).
c) PRT (Programa de Regionalização do Turismo).
d) PNT (Programa Nacional Turístico).
23) Com relação à Organização Mundial do Turismo (OMT), marque a opção correta:
a) Tem por função a organização nacional do turismo.
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b) Funciona como um fórum global para as questões de políticas e conhecimentos
voltados ao turismo.
c) É uma Organização Internacional responsável por desenvolver o turismo regional
nos países.
d) Agência Nacional especializada em desenvolver normas e diretrizes turísticas.
24) Marque a alternativa que está diretamente ligada ao conceito do Turismo Rural:
a) Segmento que utiliza de forma sustentável os recursos naturais, incentivando a
conservação desses recursos.
b) Atividades turísticas realizadas, visando a uma melhoria da qualidade de vida e da
manutenção da saúde.
c) Praticado em áreas rurais produtivas, possibilita a interação com a vida no campo.
d) É motivado por práticas relacionadas aos esportes radicais.
25) O processo de planejamento turístico tem como objetivo ordenar as ações antrópicas no
meio. Considerando esse processo de planejamento voltado ao desenvolvimento de um
destino turístico, é correto afirmar:
a) A administração turística de qualidade não leva em consideração a inserção da
comunidade local.
b) A inclusão da comunidade local significa a garantia de um turismo sustentável e
equilibrado.
c) O envolvimento com a comunidade autóctone possibilita a identificação de
prioridades, facilitando e viabilizando a execução das possíveis ações propostas.
d) É necessário que haja uma interação da comunidade local com os grandes
empreendedores desses destinos turísticos.
26) No ano de 2002, o Parque Estadual de Vila Velha foi interditado com o intuito de ser
realizada uma revitalização visando à prática do turismo sustentável. Com base na
informação acima, marque a alternativa correta:
a) O turismo sustentável é aquele que visa a obtenção de lucro, porém com respeito
ao meio ambiente.
b) Um exemplo de turismo sustentável é o turismo realizado em áreas naturais.
c) O turismo sustentável permite a utilização do atrativo turístico por um período
menor de tempo.
d) A inclusão social e a responsabilidade ambiental são vertentes características do
turismo sustentável.
27) Indique a alternativa que compreende o conceito de Inventário Turístico:
a) Análise da situação atual de determinado local com potencial turístico.
b) Levantamento das características, particularidades e potencialidades turísticas de
determinada localidade.
c) Análise e proposição de medidas que visam à otimização da oferta turística.
d) Estudos sobre a importância da prática do turismo em determinada região.
28) O Sistema de Turismo (SisTur), evidenciado nos estudos do autor Mário Beni, apresenta
este tipo de sistema como responsável pela organização e operacionalização da atividade
turística. É um conjunto de unidades organizadas e inter-relacionadas. Partindo desta
análise, o Sistema de Turismo é:
a) Aberto e fechado.
b) Fechado.
c) Um subconjunto.
d) Aberto.
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29) A expansão do turismo sem controle e sem planejamento, o chamado “turismo de
massa”, contribuiu para o surgimento de um novo segmento turístico chamado de turismo
alternativo. Aponte a alternativa que não condiz com as características do turismo
alternativo:
a) Visa à exploração da comercialização dos atrativos turísticos.
b) Busca o contato com a comunidade nativa.
c) Os turistas adequam-se de acordo com os hábitos locais.
d) Tem como característica a busca por locais inexplorados.
30) Aponte qual dos seguintes órgãos abaixo não participa da estrutura interna do Ministério
do Turismo (Mtur):
a) Conselhos e Fóruns Estaduais de Turismo.
b) Secretaria Nacional de Políticas de Turismo.
c) Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR.
d) Conselho Nacional de Turismo.
31) O planejamento urbano do turismo é uma ferramenta que permite a valorização e
preservação dos atrativos arquitetônicos nos destinos turísticos. Com o intuito de
desencadear ações voltadas à valorização e ao uso destes atrativos, deve-se:
a) Mobilizar possíveis investidores externos ao determinado destino.
b) Fortalecer a promoção do turismo mesmo sem ter um produto turístico
consolidado.
c) Criar condições adequadas de uso desses atrativos para os turistas.
d) Buscar a super-exploração destes atrativos.
32) Atualmente, cada vez mais as atividades que visam ao lucro estão se adequando aos
princípios da sustentabilidade. O turismo, por sua vez, busca utilizar os recursos naturais de
forma racional, garantindo a sobrevivência dos atrativos naturais a longo prazo. Marque a
alternativa abaixo que não serve de base para a prática do turismo sustentável:
a) Promoção em larga escala.
b) Conservação ambiental.
c) Conscientização da população.
d) Formação profissional.
33) Assinale a alternativa que não é condizente com os problemas ocasionados pela
massificação e crescimento desordenado do turismo:
a) Especulação imobiliária e da terra.
b) Ruptura dos valores culturais.
c) Geração de renda para a comunidade local.
d) Expropriação do território por parte dos agentes turísticos.
34) Quando se fala em organização do espaço turístico, é necessário relevar alguns aspectos
físicos, naturais e socioeconômicos. Assinale a alternativa que não leva em conta esses
aspectos:
a) Geomorfologia e recursos existentes na região.
b) Possíveis assentamentos turísticos existentes.
c) Análise dos fluxos turísticos dominantes.
d) Análise de mercado em diferentes segmentos.
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35) A EMBRATUR, Instituto Brasileiro de Turismo, é um órgão responsável por:
a) Elaborar políticas e diretrizes relacionadas ao turismo.
b) Analisar e verificar a situação dos transportes no Brasil.
c) Promover, através do marketing, a comercialização dos destinos turísticos no
mercado internacional.
d) Divulgar o turismo brasileiro no mercado doméstico.
36) Sobre o Convention & Visitors Bureau é correto afirmar:
a) Associações que administram o marketing do turismo internacional.
b) Organizações sem fins lucrativos que objetivam explorar ao máximo a oferta
turística.
c) Instituições que promovem o turismo e a receptividade de uma cidade ou
localidade para convenções e eventos.
d) É um orgão estritamente governamental.
37) Com relação à organização de eventos voltados ao turismo, é errado afirmar que:
a) A realização de um evento pode ser dividida em três fases: pré-evento, evento e
pós-evento.
b) O Checklist é uma relação das atividades com os respectivos responsáveis e com os
prazos de entrega.
c) A realização de eventos não tem influência direta no desenvolvimento do fluxo
turístico.
d) O turismo de eventos é um dos segmentos do turismo que mais tem apresentado
crescimento no Brasil.
38) A demanda turística é influenciada pelo(s) fator(es):
a) Nível de renda dos turistas.
b) Valor dos produtos turísticos.
c) Preços dos outros bens e serviços.
d) Todas as alternativas estão corretas.
39) Com relação ao Plano Diretor de Turismo para os municípios, assinale a alternativa
correta:
a) Órgão responsável pela execução das atividades turísticas.
b) Documento que deve ser elaborado de forma conjunta pelos representantes de
diferentes instâncias da cidade.
c) Área de influência de empreendimentos turísticos.
d) Capacidade que o município tem de captar investimentos.
40 )Cabe ao setor público incentivar a promoção do turismo sustentável através de:
a) Realização de pacotes turísticos a serem comercializados sem a participação da
iniciativa privada.
b) Estabelecimento de políticas de curto prazo para o incremento do fluxo turístico.
c) Definição da legislação, regulamentação das atividades, planejamento e
fornecimento de infraestrutura básica.
d) Implantação de equipamentos na destinação turística.
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