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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 21 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 21 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

O Código de Ética do Bacharel em Turismo, refere-se ao conjunto de orientações destinadas a estimular o 
profissional a refletir sobre a conduta adequada no cotidiano de suas atividades laborais. Este foi 
apresentado durante a reunião ordinária, do Conselho Nacional da ABBTUR (Associação Brasileira de 
Bacharéis em Turismo) e aprovado por unanimidade,em 28 de maio de 1999, e apresentado à categoria no 
dia 29/05/1999, em seção plenária, durante o Congresso Brasileiro de Turismo.

Sobre o Código de Ética do Bacharel em Turismo, identifique as afirmativas verdadeiras (V) ou falsas (F) e 
marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

(    ) O capítulo II trata dos Princípios Fundamentais - O Artigo 3º dispõe: A atuação profissional do Bacharel 
em Turismo deve ser pautada pela verdade, dignidade, independência e probidade.

(    ) O Artigo 6º dispõe: Cabe ao profissional denunciar às autoridades e às instâncias dos órgãos da 
categoria quaisquer atos e práticas que coloquem em risco a integridade do turista, adotando-se o 
mesmo procedimento no caso de produtos ou serviços turísticos comercializados através de 
propaganda enganosa.

(    ) O Artigo 9º dispõe: Entendendo turismo sustentável como modelo de desenvolvimento da atividade 
turística, caracterizando-se pelo aproveitamento racional de recursos naturais e culturais, o Bacharel em 
Turismo deverá: § 1º. planejar o uso adequado das áreas naturais, no desenvolvimento da atividade 
econômica da comunidade.

(    ) No Capítulo VI, que trata das Proibições – O Artigo 12º prevê: É vedado ao Bacharel em Turismo: § 2. 
assinar projetos, pareceres ou outros documentos técnicos - inclusive os mencionados na Deliberação 
Normativa Nº390/98, da EMBRATUR - elaborados por terceiros.

(    ) Artigo 13º dispõe: O Bacharel em Turismo deve abster-se de: § 6º. intervir na relação comercial entre 
outros profissionais e seus respectivos clientes, exceto nos casos em que sua participação tenha sido 
expressamente solicitada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

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

 QUESTÃO 22 

O IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - zela pelo cumprimento dos marcos 
legais, efetivando a gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio da Humanidade. Pioneiro 
na preservação do patrimônio na América Latina, o Instituto possui um vasto conhecimento acumulado ao 
longo de décadas e tornou-se referência para instituições assemelhadas de países de passado colonial, 
mantendo ativa cooperação internacional.

Trabalhando com esses conceitos e visando facilitar o acesso ao conhecimento dos bens nacionais, a gestão 
do patrimônio é efetivada segundo as características de cada grupo:

1) Patrimônio Material;

2) Patrimônio Imaterial;

3) Patrimônio Arqueológico e

4) Patrimônio Mundial.

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218
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Associe as respectivas características dos grupos do Patrimônio e marque a alternativa que apresenta a 
CORRETA sequência dos exemplos:

(A) Parque Nacional do Iguaçu (PR), Ritual Yokwa do Povo Indígena Enawene Nawe (MT), Museu da República 
- Palácio do Catete (RJ), Vila Bela da Santíssima Trindade - ruínas (MT).

(B) Roda de Capoeira (MT), Coleção Arqueológica João Alfredo Rohr (SC), Centro Histórico de Goiás (GO), 
Museu Histórico Nacional (RJ).

(C) Ofício dos Mestres de Capoeira (MT), Parque Nacional do Iguaçu (PR), Museu Nacional de Belas Artes (RJ), 
Coleção Arqueológica Balbino de Freitas (RJ).

(D) Museu Villa-Lobos (RJ), Ritual Yokwa do Povo Indígena Enawene Nawe (MT), Vila Bela da Santíssima 
Trindade - ruínas (MT), Reserva da Mata Atlântica (PR/SP).

(E) Museu da Abolição (PE), Coleção Arqueológica Balbino de Freitas (RJ), Parque Nacional do Iguaçu (PR), 
Roda de Capoeira (MT), Centro Histórico de Goiás (GO).

 QUESTÃO 23 
A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o 
SNUC, concebeu dispositivos que regulam as complexas relações entre o Estado, os cidadãos e o meio 
ambiente, propiciando a adequada preservação de significativos e importantes remanescentes dos biomas 
brasileiros, considerando seus aspectos naturais e culturais. O Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que 
regulamenta artigos da Lei do SNUC, dispõe sobre as categorias de Unidades de Conservação. Com base no 
Art. 8º, o grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.
Associe a respectivas Unidades de Conservação com seu objetivo e marque a alternativa que apresenta a 
CORRETA sequência da marcação.

(    ) Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
(    ) Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

(    ) Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.
(    ) Tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus 

limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e 
preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

(    ) Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou 
reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

(A) III, IV, II, V e I
(B) III, I, II, V e IV
(C) V, II, I, III e IV
(D) II, I, V, IV e III
(E) I, III, IV, II e V
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 QUESTÃO 24 

A Estrada Parque Transpantaneira foi criada pelo Decreto Estadual 1028/1996, o trecho da rodovia MT 060, 
compreendido do Km 17 (Posto de Fiscalização) até o Km 142 (Posto Jofre), incluindo a faixa marginal de 300 
(trezentos) metros de cada lado da rodovia, a partir do eixo, perfazendo o total de 600 (seiscentos) metros.

Sobre a Estrada Parque Transpantaneira, assinale a afirmativa CORRETA:

(A) Será permitida a fixação de placas, tapumes, avisos, sinais ou quaisquer outras formas de comunicação 
visual ou publicitária, sem prévia autorização da Secretaria de Estado do Turismo.

(B) A instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos, obras ou atividades na Estrada-Parque e 
suas faixas marginais dependerão de prévio aviso junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente.

(C) Fica criada uma Comissão Técnica, composta por membros dos órgãos estaduais e por representantes 
de entidades com prévia votação, para fins de elaboração do Plano de Uso e Conservação da Estrada-
Parque, que assegurem a preservação do patrimônio natural e cultural, fixando normas de uso e 
ocupação do solo.

(D) Constitui infração, toda ação ou omissão que importe em inobservância aos preceitos estabelecidos no 
Decreto ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos mencionados no artigo 
anterior, sujeitando os infratores às monções previstas na legislação pertinente.

(E) A prática de queimadas e desmatamentos sem autorização da Prefeitura não será permitida.

 QUESTÃO 25 

De acordo com Pereira (2001, p. 85) em sua obra sobre Marketing de cidades turísticas, que a 
DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO na prestação de serviços acontece em cinco (5) níveis:

1. Serviço essencial.

2. Serviço genérico.

3. Serviço esperado.

4. Serviço ampliado.

5. Serviço potencial.

Sobre os níveis de prestação de serviços, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Serviço essencial: é o básico do serviço, o que o visitante efetivamente adquire.
(B) Serviço genérico: é a parte física do serviço adquirido. Infraestrutura geral das localidades, meios de 

hospedagens, transporte, restaurantes.
(C) Serviço esperado: são os benefícios esperados pelos visitantes ao fazerem suas escolhas.
(D) Serviços ampliados: trata-se dos possíveis benefícios que podem vir a ser incorporados à localidade.
(E) Serviço potencial: este só é utilizado quando o serviço ampliado for igualado por outras localidades que 

competem pelo mesmo segmento, transmitindo a ideia de que a cidade está sempre à frente das 
demais.

 QUESTÃO 26 

A notícia do site do Ministério do Turismo publicada na quarta-feira de 15 de maio de 2019, comunica que “o 
Diário Oficial da União (DOU) publicou na edição desta quarta-feira (15) o decreto 9.791/19, que aprova o 
Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Uma das metas estabelecidas no documento é o aumento da 
entrada anual de visitantes internacionais no país de 6,6 milhões para 12 milhões de turistas. Outra meta 
global é aumentar a receita gerada, passando dos atuais US$ 6,5 bilhões para US$ 19 bilhões em quatro 
anos, redefinindo os destinos prioritários para a promoção nacional e internacional e ações para facilitação 
de vistos”.

Com base no Art. 4º O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 será executado com base nas linhas de 
atuação, observados os seguintes objetivos, iniciativas e estratégias:

1. Ordenamento, gestão e monitoramento.
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2. Estruturação do turismo brasileiro.

3. Formalização e qualificação no turismo.

4. Incentivo ao turismo responsável.

5. Marketing e apoio à comercialização.

Com relação ao Marketing e apoio à comercialização, é CORRETO afirmar que:

(A) Promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e os produtos turísticos do País.
(B) Ampliar e aprimorar estudos e pesquisas em turismo.
(C) Melhorar a infraestrutura nos destinos e nas regiões turísticas do País.
(D) Promover a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo e desenvolvimento do turismo 

de base local.
(E) Ampliar a formalização dos prestadores de serviços turísticos.

 QUESTÃO 27 

Branding de acordo com Keller e Machado (2006, p.02): “É o conjunto de atividades que visa otimizar a 
gestão das marcas de uma organização como diferencial competitivo”. O branding no setor turístico tem 
objetivo desenhar e associar um destino turístico a uma marca que possa ser comercializada e adaptada 
a distintos formatos. Servindo como símbolo para a união y contextualização dos valores do destino. As 
marcas turísticas (marca do país ou cidade) devem explorar o branding como elemento chave na 
diferenciação e no prestígio do destino.

Assinale a alternativa abaixo que NÃO se caracteriza como BRANDING DE DESTINO.

 QUESTÃO 28 

O autor Mato-Grossense Roberto Loureiro (2006, p.104), descreve um dos instrumentos musicais 
tradicionais locais: “Confeccionada a partir de um bloco de madeira inteiriça, preferencialmente ximbuva ou 
sarã, para o corpo, figueira para o tampo e, às vezes, cedro para as demais partes.”

A citação do autor se refere a qual instrumento:

(A) Mocho.
(B) Violino.
(C) Ganzá.
(D) Viola de Cocho.
(E) Violão.

 QUESTÃO 29 

A Cartilha do Ministério do Turismo – Ecoturismo: orientações práticas (2010, p.17) pontua que esse tipo de 
turismo pressupõe atividades que promovam a reflexão e a integração homem e ambiente, em uma inter-
relação vivencial com o ecossistema, com os costumes e a história local. Deve ser planejado e orientado 
visando o envolvimento do turista nas questões relacionadas à conservação dos recursos que se constituem 
patrimônio. (BRASIL, 2010 p.24). Quaisquer atividades turísticas devem considerar a capacidade de suporte 
dos ambientes. Nesse segmento, essa questão torna-se característica e necessariamente se define pela 
pequena quantidade de turistas com o intuito de que os impactos que a visitação possa causar sejam os 
menores possíveis.

(B)(A) (C) (D) (E)
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Os pictogramas abaixo representam atividades associadas à pratica do Ecoturismo EXCETO:

(A)                          (B)                                     (C)                                 (D)                                 (E) 

 QUESTÃO 30 

A publicação da OMT (2003, p.23) E-BUSINESS PARA TURISMO, traduzido pelo autor Roberto Costa, aponta o 
conceito de E-BUSINESS como: também chamado simplesmente de negócio eletrônico, foi definido como “o 
crescimento dos negócios através da conectividade” (Prince Waterhouse Coopers) e “o uso das tecnologias da 
Internet para aprimorar e transformar os principais processos empresariais” (IBM). Tomando-se essas duas 
definições conjuntamente, fica claro que, para as destinações e as empresas turísticas, o e-business está 
relacionado à concretização de oportunidades de melhor conectividade em termos externos, através da 
Internet.

Com referência ao E-BUSINESS, marque a alternativa que representa a principal tendência do mercado 
turístico:

(A) Poucos produtos estarão disponíveis on-line.
(B) Os perfis de usuários não estão relacionados aos mercados-alvo de muitas organizações turísticas.
(C) A Internet está tendo um grande impacto, com relação a outros canais, como fonte de informações para 

escolha e planejamento de férias e outras formas de viagem, e uma importância crescente como canal 
para reservas.

(D) Um número cada vez menor de usuários está fazendo compras on-line.
(E) O setor turístico perderá uma fatia cada vez maior do mercado de comércio on-line.

 QUESTÃO 31 

O Marketing Turístico é uma série de métodos e técnicas sustentadas por um estado de espírito particular e 
metódico a qual visa a satisfazer, melhores condições psicossociológicas para os turistas, mais ainda para as 
populações residentes, e financeiras para as organizações turísticas (empresas, associações ou fundações), 
o desejo latente ou expresso de viajar seja por motivo de lazer (recreação, férias, saúde, religião e esportes), 
seja por outros motivos que podem ser agrupados em compromisso, família, missão e reunião. (ROBERT 
LANQUAR e ROBERT HOLIER apud VAZ, 2001, p.18) 

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do Marketing aplicado às características específicas dos 
produtos/destinos turísticos:

(A) Processo de dividir mercados em grupos de consumidores em potencial com necessidades e/ou 
características semelhantes que provavelmente exibirão comportamento de compra de produtos 
tangíveis e não perecíveis.

(B) O Mix de Comunicação, que faz parte do Mix de Marketing Turístico envolve elementos como: 
comunicação pessoal, propaganda, promoção de venda, relações públicas, redes sociais, identidade 
visual, etc.

(C) Conjunto de técnicas aplicadas pelas empresas turísticas para a comercialização e distribuição dos 
produtos e serviços para satisfazer as necessidades dos diferentes grupos de consumidores e obter 
lucro.

(D) Seleção de um “mix” de elementos que buscam diferenciar e identificar um destino a partir de uma 
imagem positiva ou, uma mistura de variáveis de marketing controláveis que as empresas de turismo 
utilizam para atingir o nível desejado das vendas no mercado-alvo.
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(E) A Geração Millennial, ao dar uma elevada importância não só à informação e ao conhecimento, bem 
como à partilha destes, tornam constante o uso das redes sociais. Não são os bens materiais ou o 
estatuto da vida profissional que os faz felizes, mas sim a criação, partilha e captura de memórias 
adquiridas nas experiências.

 QUESTÃO 32 

Com base nos termos técnicos da área de Turismo e suas subáreas como Hotelaria, Eventos, Alimentos e 
Bebidas etc., analise as assertivas e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

(    ) LATE CHECK-IN: entrada do hóspede antes do horário estabelecido pelo hotel, que em alguns casos, 
quando não é abonado, é cobrado como Day Use ou diária extra.  

(    ) EARLY CHECK-OUT: saída do hospede depois do horário, se não combinado com o hóspede, pode gerar 
cobrança extra. 

(    ) OVERBOOKING: refere-se à reserva confirmada e que não houve o comparecimento e/ou cancelamento 
prévio por parte do hóspede.

(    ) NO SHOW: quando a quantidade de reservas é superior a capacidade do Meio de Hospedagem ou do 
Meio de Transporte.

(    ) MISE EM PLACE: processo de organização prévia da cozinha antes de iniciar a preparação dos pratos e 
também a disposição correta de pratos, copos e talheres na mesa de um Evento ou de um Restaurante, 
antes da chegada dos clientes.

Sobre os termos técnicos acima, marque a alternativa que apresenta a CORRETA sequência de sua 
marcação.

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

 QUESTÃO 33 

Segundo Brito e Fontes (2002, p. 177), as fases básicas do processo de planejamento de qualquer Evento 
podem ser relacionadas desta maneira: 

1 – Pesquisa de mercado; 

2 – Objetivos; 

3 – Definição das estratégias;

4 – Elaboração de projeto do evento.

Associe a respectiva fase do processo de planejamento de um Evento com seu significado e marque a 
alternativa que apresenta a CORRETA sequência da marcação

(    ) .É a coleta de informações que irá permitir a análise da possibilidade (ou não) da realização do evento, 
sob a ótica da expectativa de um possível público.

(    ) Engloba inúmeras providências que deverão estar encadeadas entre si, de forma clara e objetiva, para 
que fiquem bem definidas as fases de início, maturação e encerramento do evento.

(    ) São as metas a serem atingidas com a realização de um evento. Estas podem ser esclarecidas pelo 
empreendedor ou necessitam da intervenção do profissional de eventos para atingi-las.

(    ) É a indicação das ferramentas, ou “armas” que serão usadas para alcançar as metas traçadas. É a 
disposição dessas ferramentas que determina a eficiência dos programas de ação.

(A) 3, 2, 1 e 4
(B) 1, 3, 2 e 4
(C) 1, 4, 2 e 3
(D) 4, 1, 3 e 2
(E) 2, 3, 4 e 1
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 QUESTÃO 34 

Segundo o Mapa do Turismo Brasileiro 2017-2019 (www.mapa.turismo.gov.br), Mato Grosso possui 94 
municípios turísticos organizados em 16 regiões turísticas. Os municípios são categorizados em 5 grupos: 
“A, B, C, D e E”. Na categoria “A” estão reunidos os municípios com maior desempenho da economia do 
turismo e em “E” os municípios com menor desempenho da economia do turismo. Com base no Mapa do 
Turismo Brasileiro e na classificação dos municípios turísticos, analise as seguintes afirmativas para a 
realidade de Mato Grosso e marque a alternativa CORRETA.

I – Mato Grosso possui apenas um município categorizado como “A”. Trata-se de Cuiabá, que está inserido 
na região turística intitulada Região Metropolitana.

II – A maioria dos municípios turísticos de Mato Grosso estão classificados na categoria “E” - inclusive 
Cuiabá.

III – Além de Cuiabá, existem outros dois municípios turísticos em Mato Grosso classificados na categoria 
“A”. São eles: Chapada dos Guimarães e Barra do Garças.

IV – Três munícipios do Pantanal Mato-Grossense estão categorizados como “B”, ou seja, possuem um 
desempenho na economia do turismo de modo satisfatório. São eles: Cáceres, Barão de Melgaço e Poconé.

(A) II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, apenas.

 QUESTÃO 35 

Cuiabá, cidade verde, linda e hospitaleira. Consegue ser a capital tricentenária, mas sem perder a 
essência. Cuiabá dos 300 Anos que vem sendo marcada por muitas transformações e mudanças. A capital 
de Mato Grosso faz divisa com Chapada dos Guimarães e suas belas cachoeiras, sem falar do Pantanal com 
toda sua rica fauna e flora, com o Cerrado e com a Amazônia. Mato Grosso é o único lugar do mundo onde 
se encontra essa harmoniosa mistura entre os biomas.

Coração da América Latina, Cuiabá possui aproximadamente 600 mil habitantes, seu povoamento se deu 
pelos bandeirantes que vinham para região em busca do tão valioso ouro. É a Capital do Agronegócio, com 
muitas oportunidades no campo, comércio, indústria e turismo, além das funções político-administrativas. 
Tem um clima tropical, predominantemente quente e úmido.

Sem falar da fé inabalável dos cuiabanos, tendo a religiosidade uma das marcas registradas de seu povo 
com as tradicionais festas de santos, missas e quermesses. O falar cuiabano, talvez um dos sotaques mais 
marcados da língua portuguesa com expressões próprias como “vôte” e “sem-graceira” que se misturam 
numa entonação diferente no final de algumas palavras.

A gastronomia é bem notável, tendo o peixe como um dos seus principais pratos com combinações e 
modos de preparo originais que lhe asseguram sabores, cheiros, e aspectos inesquecíveis e sedutores ao 
paladar, ao olfato e aos olhos. Sem esquecer é claro da Maria Izabel - carne seca com arroz acompanhado 
do feijão empamonado e a farofa de banana [...]
(Fonte: Trecho da matéria sobre Turismo em Cuiabá retirado do site da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá, 2019, disponível em: 
https://turismo.cuiaba.mt.gov.br/turismo/pages/site/300anos.jsp#toppg).

Tendo como base o trecho da matéria que trata da dinâmica turística regional e local assinale a alternativa 
INCORRETA:
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(A) Em 2019, Cuiabá completou 300 anos de fundação. É uma das cidades mais antigas do centro-oeste 
brasileiro e o principal portão de entrada de turistas e visitantes de Mato Grosso. O principal segmento 
de turismo que se estrutura na capital Mato-Grossense é o Turismo de Negócios e Eventos.

(B) A religiosidade mencionada no texto como sendo quase uma exclusividade católica, também é de 
expressão de outras religiões, dando origem a estruturas, que, além da função religiosa, podem e devem 
ser aproveitados pelo e para o turismo, como a Mesquita Muçulmana e o Grande Tempo da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus.

(C) Além da chegada dos bandeirantes em busca de ouro, a população Mato-Grossense é originada de uma 
miscigenação de diferentes povos, como o indígena original, o negro escravizado vindo da África, e 
outras comunidades diversas como os Sírio-libaneses, de grande influência na gastronomia local – 
bastante apreciada por turistas que visitam Cuiabá.

(D) O texto menciona várias atratividades turísticas de Mato Grosso, e destaca, de forma especial, a sua 
natureza ao citar seus 3 (três) biomas: o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Sendo assim, é o Turismo de 
Natureza, sob a forma de Ecoturismo e do Turismo de Pesca, o principal segmento que atrai os turistas 
para o estado.

(E) O termo “Coração da América Latina”, no segundo parágrafo do texto é uma alusão clara a um dos 
principais marcos turísticos da cidade: Cuiabá é o Centro Geodésico da América Latina, ou seja, está 
equidistante entre os oceanos Atlântico e o Pacífico.

 QUESTÃO 36 

Era uma vez uma fazenda no Pantanal Mato-Grossense, cujos donos gostavam de receber convidados 
para apresentar a exuberância da paisagem local. Da primeira leva de estrangeiros ao que hoje, a Pousada 
Piuval se destaca por uma história de aprendizado e crescimento do negócio gerido pela família. Em janeiro 
de 2017, a pousada foi a primeira do estado a obter a certificação ABNT NBR 15401:2014 - Meios de 
hospedagem, que estabelece critérios de desempenho de hotéis e pousadas em relação à sustentabilidade 
de forma ampla.

Dos seus 20 apartamentos, dez seguem princípios da arquitetura sustentável, com madeira de 
reflorestamento, captação de água da chuva e reaproveitamento de água para uso nas bacias sanitárias. 
Boas práticas na cozinha reduzem a produção de lixo e garantem a segurança alimentar dos hóspedes.

(Fonte: SEBRAE-MT, 2017)

Considerando a ABNT NBR 15401:2014 que trata da Gestão Ambiental aplicada aos Meios de Hospedagem, 
assinale a afirmativa CORRETA:

(A) Gerenciar um hotel em sintonia com o meio ambiente é uma questão que vem ganhando cada vez mais 
terreno, até porque gerir uma organização, um hotel inclusive, “de bem” com o meio ambiente tem o 
objetivo principal de aumentar as arrecadações do Meio de Hospedagem, visto que um “Hotel 
Sustentável” pode cobrar mais pela hospedagem.

(B) Algumas áreas do Meio de Hospedagem possuem, além de um potencial ambiental, um potencial 
cultural que é imprescindível à preservação e, portanto, o meio de hospedagem pode preservar e 
desenvolver os potenciais da região, de forma a manter suas características, evitando danos e impactos 
negativos como: uso de GLP e de Gás Natural, Capacidade de Carga Ecológica e Preservação da 
Paisagem Natural.

(C) Aos meios de hospedagem que possuem piscina é essencial o monitoramento da qualidade de água, o 
que não se aplica ao consumo pois ao se utilizar produtos alternativos ao cloro para a sanitização das 
piscinas (por exemplo, sistema de ozono), o gestor do Meio de Hospedagem pode desfazer-se com 
frequência da água utilizada visto que se água é de qualidade, não gerará danos ambientais.

(D) A Norma considera que a arquitetura do Meio de Hospedagem esteja integrada à paisagem do entorno. 
Isto é, a construção do negócio não pode destoar da paisagem ao redor. Portanto, para novas 
construções, reformas ou ampliações, é importante considerar a arquitetura e o design de acordo com 
as características locais e a legislação aplicável, desde o planejamento até a implantação, com o objetivo 
de diminuir, prevenir ou evitar impactos potenciais.

(E) Uma das ações direcionadas para os Meios de Hospedagem que possuem restaurante e cozinha, é 
despejar o óleo utilizado na preparação dos alimentos na rede predial de águas residuais.
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 QUESTÃO 37 

Castelli (2006, p. 388) afirma que “cabe ao departamento stewarding o gerenciamento de uma boa parte do 
patrimônio de um hotel”. Marque a alternativa que ESCLARECE a atribuição e responsabilidade do 
departamento de stewarding:

(A) É responsável pelo recebimento, pela conferência, pela estocagem, conservação, distribuição, e pelo 
controle dos produtos utilizados pelos diversos setores do hotel.

(B) Vigiar a entrada e saída de pessoas do hotel, sobretudo daquelas que não estão hospedadas além de 
levar e buscar a bagagem do hóspede nos apartamentos.

(C) Organizar e controlar a rouparia dos andares; realizar inventário de roupas – por andar; supervisionar a 
arrumação dos apartamentos além de resolver emergências com os hóspedes como doenças e mortes 
dos mesmos.

(D) Atender aos pedidos de café da manhã, de lanches rápidos, supervisionar a mise en place do salão do 
café da manhã, além de controlar o consumo dos hóspedes evitando o desperdício de alimentos.

(E) Cuidar da higiene e guarda de louças, talheres, cristaleira e equipamentos da área de alimentos e 
bebidas além de supervisionar a limpeza de móveis, utensílios e máquinas do setor de A e B.

 QUESTÃO 38 

Considerando as normas protocolares e de precedência para composição de mesa de autoridades para um 
Evento, em que os participantes são 5 (cinco), ou seja, um número ÍMPAR de autoridades, enumere 
corretamente a disposição das autoridades, segundo a ordem de precedência e, em seguida marque a 
alternativa que apresenta a CORRETA sequência dos mesmos – da esquerda para a direita, considerando:

1 - Maior autoridade presente (quem preside).

2 - Segunda pessoa mais importante.

3 - Terceira pessoa mais importante.

4 - Quarta pessoa mais importante.

5 – Quinta pessoa mais importante.

(A) 4, 2, 1, 3, 5
(B) 1, 2, 3, 4, 5
(C) 4, 3, 1, 2, 5
(D) 5, 4, 3, 2, 1
(E) 5, 2, 1, 3, 4

 QUESTÃO 39 

Sabendo-se que o papel do departamento de Governança tem se modernizado nos últimos tempos, 
tornando-se um setor com muito mais gestão operacional e liderança, e uma das atribuições atribuídas a 
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chefia de governança de um hotel é “Saber cuidar de objetos esquecidos pelos hóspedes” (CASTELLI, 2003, 
p. 2012).

A respeito do cuidado e dos procedimentos de um Meio de Hospedagem com objetos esquecidos pelos 
hóspedes, em especial as atribuições da chefia de Governança, assinale a alternativa INCORRETA, a respeito 
dos procedimentos usuais sobre este caso:

(A) Aconselha-se que a chefia de Governança ou a direção do hotel nunca informe o destino dado para os 
objetos encontrados aos seus funcionários, para que estes não criem um clima de atritos ou de “fofocas” 
e, para que também, não se incentive a desonestidade entre os funcionários.

(B) O prazo para a custódia dos objetos esquecidos pelo hóspede, depende, em parte, de cada hotel e da 
legislação em vigor. Este prazo é geralmente de um ano. Passado o prazo, o hotel tem autonomia de dar 
a melhor destinação ao objeto.

(C) Todos os objetos encontrados dentro do hotel tornam-se propriedade deste, até ser encontrado o dono 
ou ter se esgotado o tempo previsto para a custódia dos mesmos. O hotel poderá ser responsabilizado 
pela apropriação indevida ou pela má guarda do objeto encontrado.

(D) Após o esgotamento do prazo de custódia, o hotel poderá: I – Devolver o objeto à pessoa que o 
encontrou (não recomendado); II – Vendê-lo e colocar o dinheiro na caixa dos funcionários; III – Rifar o 
objeto entre os funcionários ou IV – Doar o objeto a uma instituição de caridade.

(E) Caso o objeto encontrado seja de grande valor, este é repassado para o cofre do hotel. Quando da 
devolução do objeto, deve-se ter o cuidado de bem identificar o solicitante. Se enviado por correio, a 
chefia de Governança registra o processo no livro de Governança e responsabiliza a Recepção pelo 
envio.

 QUESTÃO 40 

Segundo Matias (2004, p. 111), as fases do processo de planejamento e organização de eventos são:

1) Concepção;

2) Pré-evento;

3) Per ou transevento;

4) Pós-evento.

Analise as assertivas a seguir sobre cada fase do Evento e marque: 1 para Concepção do Evento, 2 para Pré 
evento, 3 para Per ou Transevento e 4 para Pós evento.

(    ) Coleta de informações sobre os participantes, patrocinadores, entidades e outras instituições em 
potencial. 

(    ) Preparar relatório final sobre as atividades em geral; providenciar a edição e publicação dos anais; 
enviar os anais aos participantes do evento.

(    ) Supervisionar os serviços oferecidos aos participantes, convidados e autoridades; efetuar novas 
inscrições; entregar materiais aos participantes. 

(    ) Levantar nomes de convidados, palestrantes, autoridades, etc.; definir as responsabilidades que 
caberão aos funcionários envolvidos. 

(    ) Liquidar todas as pendências que possam surgir sobre instalações, materiais, recursos humanos ou 
equipamentos utilizados.

(    ) Reconhecimento das necessidades do evento; elaboração de alternativas para suprir as suas 
necessidades; identificação dos objetivos específicos.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a CORRETA sequência de marcação:

(A) 2, 4, 3, 1, 3, 2
(B) 1, 4, 3, 2, 4, 1
(C) 2, 3, 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 4, 2, 3, 1
(E) 2, 4, 3, 2, 4, 1
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