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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

Há várias formas de classificar um evento: categoria, abrangência, frequên-
cia, dimensão, adesão, perfil dos participantes, etc. Avalie entre as suposi-
ções abaixo qual opção não representa a classificação de evento associado. 

(a) Expositivos: objetiva a divulgação de produtos, serviços, publicações, 
objetos, documentos, fotografias, por meio de exposição pública. A prin-
cipal vantagem dos eventos expositivos está na eficiência com que se di-
fundem informações simples e imagéticas. Exemplos: feira, salão, mostras, 
exposição, inauguração e assinatura de atos. 

(b) Sociais: valem-se do entretenimento, do lazer, do compartilhamento, 
e da confraternização para aproximar socialmente os participantes, o que 
costuma ser importante para diversos eventos. Normalmente, os eventos 
sociais fazem parte de um evento maior, mas isso não é obrigatório. Exem-
plos: almoço, coffee break, jantar. 

(c) Dialogais: esses eventos reúnem autoridades e pessoas de notório saber 
para difundir informação, fomentar o debate e levantar questionamentos so-
bre assuntos de interesse. Dentre as vantagens típicas dos eventos dialogais 
estão a produção de conhecimento novo, resumida em publicações poste-
riores, e a maior profundidade alcançada. Exemplos: palestra, conferência, 
fórum, seminário, simpósio, congresso, entrevista, entre outros. 

(d) Honoríficos: caracterizam-se pelo ato de homenagear com honraria so-
mente atletas que obtiveram resultados relevantes para o esporte nacional.  

(e) Competitivos: a competição nas áreas cultural, científica e esportiva 
tem como principal vantagem sobre os eventos expositivos e/ou dialogais o 
fato de que os espectadores e participantes geralmente experimentam uma 
imersão mais intensa. Além disso, neles frequentemente ocorre revelação 
de talentos e a divulgação de trabalho técnico para o público leigo. Exem-
plos: concursos, jogos e torneios.

QUESTÃO 22

Nos campos corporativos e científicos, existem diferentes nomenclaturas 
de eventos. Avalie, entre as suposições a seguir, à opção que identifica a as-
sociação errada da tipologia do evento:

(a) Palestras: consistem em um método de discussão mais antigo, pressu-
põe uma preleção acompanhada de intenso período de perguntas e debates 
com a platéia buscando conclusões. Pode ser complementada de uma visita, 
demonstração ou mesmo exercício de laboratório. 

(b) Seminário: é uma sequência concentrada de atividades com o fim espe-
cífico de desenvolver capacidades, conhecimento e aprendizagem por meio 
do trabalho de treinadores especializados. A ideia é somar informações e 
experiências, não chegar a conclusão ou resultado, pode ter a duração de 
um dia até várias semanas. 

(c) Conferência: é uma das formas de reunião informativa que se caracte-
riza pela exposição feita por autoridade em determinado assunto para um 
grande número de pessoas. Este tipo de evento exige a presença de um pre-
sidente de mesa para condução dos trabalhos, sendo bem mais formal que 
uma palestra. Em uma conferência, as perguntas acontecem somente por 
escrito e devidamente identificadas, bem ao final da exposição. 

(d) Convenção: realizada por entidades empresariais ou empreendimentos 
individuais, consiste na reunião de profissionais de uma mesma empresa 
ou profissionais congêneres de empresas diferentes. Existem conferências 
de diversos tipos: vendas, lançamento de produto/serviço, congraçamento 
e comemorações. 

(e) Simpósio: é uma reunião de amigos e conhecidos, onde serão discutidos 
temas de relevância seja a discussão de índole política esportiva ou pessoal 
sem teor de polêmica.

QUESTÃO 23

Evento é uma atividade dinâmica que possui várias definições. Sinalize, en-
tre as opções a seguir, à que não representa o conceito real de evento defini-
do pela maioria dos autores que estudam o tema.
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(a) Ação de profissionais mediante pesquisa, planejamento, organização, 
coordenação, controle e implantação de um projeto, visando atingir seu 
público-alvo com medidas concretas e resultados projetados.

(b) Para que uma atividade seja catalogada como evento, deverá tem na sua 
essência única um direcionamento didático profissional. 

(c) Conjunto de atividades profissionais desenvolvidas com o objetivo de 
alcançar o seu público-alvo pelo lançamento de produtos, apresentação de 
uma pessoa, empresa ou entidade, visando estabelecer o seu conceito ou 
recuperar a sua imagem. 

(d) Realização de um ato comemorativo, com finalidade mercadológica ou 
não, visando apresentar, conquistar ou recuperar o seu público-alvo.

(e) Soma de ações previamente planejadas com o objetivo de alcançar re-
sultados definidos perante seu público-alvo.

QUESTÃO 24

Para que haja um desenvolvimento satisfatório das políticas públicas de tu-
rismo é preciso avaliar e monitorar suas ações. Avalie entre as opções a se-
guir qual delas apresenta o objetivo errado das avaliações e monitoramento 
das políticas públicas de turismo.  

(a) Avaliam o grau de necessidades políticas e intervenções governamen-
tais.

(b) Possibilitam o teste de hipóteses referentes ao funcionamento do pro-
cesso, a natureza dos resultados e a eficiência dos programas.

(c) Especificam sobre resultados e impactos da política pública para o tu-
rismo.

(d) Medem as características étnicas com o objetivo de controlar a maior 
ou menor quantidade de verbas a serem remanejadas, dependendo da ori-
gem étnica das populações quem contornam o local de implementação dos 
projetos turísticos.

(e) Medem a eficiência e relação custo-benefício das políticas e planos de 
turismo em termos dos recursos financeiros, humanos e de capital.

QUESTÃO 25

Avalie entre as suposições a seguir qual opção não define o conceito válido 
do termo “recreação”: 

(a) Sua etimologia vem do latim “recreare” e significa “criar novamente”, no 
sentido positivo, ascendente e dinâmico. 

(b) Toda recreação para atingir seus objetivos de contribuição no desen-
volvimento intelectual, de raciocínio lógico e físico, pode ser construtiva de 
modo que os objetivos definidos possam ser alcançados de maneira prática 
e satisfatória. 

(c) “Recreação pode ser definida como algo que dá diversão, prazer, satis-
fação e alegria”. 

(d) É uma atividade que se processa a partir do enfoque simultâneo da sen-
sibilidade, da consciência e da cultura em sua ludicidade e criatividade.

(e) A origem do termo de do grego “Lacere” que significa aproveitamento 
do tempo livre, algo que na Grécia antiga era um dos valores sociais mais 
significativos.

QUESTÃO 26

Identifique entre as opções apresentadas a seguir o item que não identifica 
as características válidas do conceito de “Lazer”. 

(a) A origem da terminologia deriva do latim “livre” e significa ser lícito, 
ser permitido. 

(b) Caracteriza como um conjunto de ocupações, as quais os indivíduos po-
dem integrar-se de livre vontade, seja para repousar, divertir-se, recrear-se 
e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-
-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais e sociais.

(c) Qualquer atividade que não seja profissional ou doméstica: “um con-
junto de atividades gratuitas ou não, prazerosas, voluntarias e libertarias 
centradas em interesses culturais, físicos, manuais, intelectuais, artísticos 
e associativos, realizados em tempo livre, cabulado (roubado) ou conquis-
tado historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e doméstica 
e que não interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

(d) “Total liberdade”. (PESTALOZZI 2012) para expressar e defender seus 
ideais, colocando-as em prática, e tornando real a ideia de ROUSSEAU, de 
liberdade plena. 

(e) Expressão dada para atividades prazerosas, sem limitação de idade, que 
traz satisfação, bem estar físico,  mental e alegria.

QUESTÃO 27

A recreação apresenta cinco características básicas, as quais deverão ser 
observadas, pois uma vez quebradas fazem com que o praticante não a de-
senvolva na forma mais ampla. Avalie as suposições abaixo e identifique a 
característica que nega dita suposição descritiva. 

(a) A recreação deve ser encarada pelo praticante como um fim em si mes-
mo, sempre esperando benefícios ou resultados específicos. A pessoa que 
busca sua recreação tem como objetivo primário o crescimento intelectual. 
Há um total compromisso na entrega ao teor das atividades como aprovei-
tamento do acontecido, buscando sempre algum tipo de retorno ou recom-
pensa. 

(b) A recreação/atividade “deve” ser escolhida livremente e praticada es-
pontaneamente, segundo o interesse próprio, não imposto sob o desejo do 
outro. O indivíduo “deve” ter oportunidade de optar quanto àquilo que pre-
tenda fazer em favor de sua recreação e, se preferir, optar por não tê-la na-
quele ou em qualquer momento. Uma pessoa não “deve” ceder aos desejos 
do outro neste contexto, ou seja, forçar a uma prática que não lhe convém 
por livre espontânea vontade de usufruir do acontecimento, podendo ape-
nas optar por sugestões ou motivações. 

(c) A prática da recreação busca levar o praticante a estados psicológi-
cos positivos. A recreação tem caráter hedonístico, está sempre ligada ao 
prazer, alegria e descontração. O importante é o cuidado com a prática 
de determinadas atividades lúdicas que durante seu desenrolar podem 
vir a desviar-se, acarretando no praticante, sentimentos indesejados e 
expondo-o a ações negativas. 

(d) A recreação deve ser de natureza a propiciar a pessoa exercícios de 
criatividade elevando a liberdade de atitudes de mudanças. Na medida em 
que se ofereça estimulação, essa criatividade irá ao encontro da plenitude 
e satisfação pessoal/subjetiva, pois não existem cobranças e exigências de 
condutas e comportamentos sem  nada a perder, nem mesmo tempo, por-
que é lúdico passar o tempo brincando, não importando por quanto tempo. 

(e) Nas características de organização da sociedade nos níveis econômicos, 
sociais, políticos e culturais, em geral, a recreação de cada grupo é escolhida 
de acordo com o interesse comum dos participantes. Pessoas com as mes-
mas características têm tendências de se procurarem e se agruparem. Seu 
comportamento e condutas são similares. Essas pessoas formam os grupos 
de semelhantes. Cada grupo de “iguais”, de acordo com suas características 
de caráter humano de vivência perfilam a busca de atividade recreativa de-
terminada para satisfazê-la. 
 

QUESTÃO 28

Alguns autores, citam que nas sociedades como a nossa somente uma parte 
do tempo livre fora do tempo do trabalho econômico pode dedicar-se as 
atividades recreativas, de lazer e de ócio. Em termos gerais, Elias distingue 
o tempo livre das pessoas, em cinco esferas distintas que representam ati-
vidades neste período. Avalie entre as suposições a seguir qual das opções 
não é representativa da distinção de uma parte do tempo livre fora do tem-
po do trabalho econômico para atividades recreativas, de lazer e de ócio que 
autores como Elias citam.

(a) Trabalhos Privados e Administrativo Familiar: Representado pela ativi-
dade doméstica e de provisão, cuidado dos filhos etc. As duras penas pode 
ser considerado “ócio”. 
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(b) Descanso: Sentar-se, fumar-se ou tecer, andar pela casa, dormir. Po-
deríamos chamar de “ócio” a esta classe de atividades, por ser claramente 
distinto de muitas outras atividades recreativas como o jogo, o esporte, o 
teatro, etc., no entanto aproxima-se do “tédio”. 

(c) Satisfação das necessidades biológicas: Algumas necessidades fisioló-
gico-biológicas a que subvém em tempo livre, socialmente estruturadas e 
inclusas em atividades como passear, nadar, caçar e pescar.

(d) Sociabilidade: A esta classe pertencem as atividades que, todavia 
guardam certa relação com o trabalho, tais como visitar amigos e com-
panheiros do trabalho, da escola, do time ou sair em viagem de excursões 
programadas por setores sindicais, associações em que a companhia seja 
conhecida, outras seriam encontrar-se na igreja, bar ou clube, com um fim 
em si mesma. 

(e) A classe das atividades miméticas ou de jogo: A esta classe pertencem 
as atividades, as quais mostram uma grande diversidade englobando as re-
creativas de cavalo, caçar, pescar, jogar baralho, escalar montanha, dançar, 
assistir jogos no estádio ou via televisão em grupos familiares ou não, ami-
gos, mistos ou sozinho. Estas atividades são do tempo livre com caracterís-
ticas de “ócio”, mas “ócio criativo”.

QUESTÃO 29

A Animação Turística posiciona-se, atualmente, como um componente es-
tratégico das empresas e destinos turísticos, permitindo aumentar os tem-
pos médios de estadia, as receitas do turismo e a fidelização dos turistas, 
onde vários objetivos são norteadores desta atividade. Avalie entre as supo-
sições a seguir qual das opções não é representativa das diretrizes objetivas 
da animação turística. 

(a) Permitir o relaxamento e aliviar tensões nervosas. 

(b) Favorecer a auto expressão. 

(c) Despertar o sentido de grupo, favorecendo a convivência. 

(d) Provocar a vontade de maior permanência (o que é excelente para o 
turismo local). 

(e) Se concentrar em distrair, os que participam ativamente, não gastando 
energia e recursos em aqueles que só querem assistir.

QUESTÃO 30

A aplicabilidade da teoria de sistemas na atividade turística regional deve 
ser feita analisando o produto turístico como um todo. Avaliando as supo-
sições a seguir identifique a opção que causa uma discordância entre o ele-
mento mencionado e o significado associado.

(a) Os objetivos - organização do plano de estudos da atividade de turismo, 
fundamentando as hipóteses de trabalho, justificando posturas e princípios 
científicos, aperfeiçoando e padronizando conceitos, definições e consoli-
dando as condutas de investigação para instrumentalizar análises e ampliar 
pesquisa.

(b) O ambiente – É controlado totalmente pelo sistema, que determina, em 
parte, o seu funcionamento. 

(c) Os recursos - é o reservatório geral, a partir do qual as ações específicas 
podem ser formadas, isto é, são os meios utilizados para desempenhar as 
tarefas. 

(d) Os componentes - são os subsistemas identificados nos conjuntos das 
relações ambientais, da organização estrutural e das ações operacionais do 
SISTUR. 

(e) A administração - a criação de planos que envolvam os objetivos globais, 
o ambiente, a utilização de recursos e os componentes. É o processo de con-
trole de seu rendimento e é feito através do subsistema da superestrutura 
que, na realidade e em essência, constitui instrumento de administração do 
sistema global.


