
EXAMEN TIPUS TEST 
 
 
1.- Quan va començar el turisme de masses o turisme fordista? 
a - En la Revolució Industrial, al segle XVIII. 
b - Després de la Segona Guerra Mundial.  
c - Després de la Guerra Civil Espanyola, el 1939.  
d - Amb el descobriment d’Amèrica el 1492. 

 
 

2.- Quin país lidera el rànquing d’arribades de turistes estrangers a Espanya? 
a - Alemanya  
b - França 
c - Regne Unit 
d - Japó  

 
 

3.- Indica la resposta correcta del concepte turista. 
a - Individu que abandona sa casa entre 1 i 365 dies 
b - Persona a qui agrada viatjar 
c - Individu que té la intenció de visitar un altre lloc amb diverses finalitats 
d - Les respostes a i c són correctes 

 
 

4.- En quin any es va començar a impartir Turisme a les universitats d’Espanya? 
a - 1983 
b - 1957 
c - 1996 
d - 1991 

 
 
5.- Quin d’aquests elements NO és bàsic en la concepció del turisme? 
a - La distància 
b - Els turistes 
c - La temporalitat 
d - El motiu 
 
 
6.- El turisme és... 
a - És un fenomen socioeconòmic, espacial i temporal, lligat 100 % al territori, en ple 
creixement, canviant i que s'està transformant contínuament. 
b - És un fenomen socioeconòmic i comercial,  gens lligat al territori, en ple creixement, que no 
canvia i que s'està transformant contínuament. 
c - És un fenomen socioeconòmic, espacial i temporal, lligat 100 % al territori, en ple creixement 
però estable. 
d - És un fenomen socioeconòmic, espacial i temporal, lligat poc al territori, en ple creixement, 
canviant i que s'està transformant contínuament. 
 
 
7.- El barri de _______ a Barcelona està patint l’arribada indiscriminada d’autobusos per a 
contemplar un monument emblemàtic de la ciutat. 
a – les Corts 
b – la Sagrada Família 
c – la Barceloneta 
d – Sants  
 
 
 
8.- L’hotel mes emblemàtic de Torremolinos en la construcció de la imatge turística 
internacional era: 



a – Hotel Pez Espada 
b – Carlton Hotel 
c – Meliá Torremolinos Beach  
d – Balneari Bella Torremolinos  
 
 
9.- En el futur, la tipologia turística preferida dels turistes serà: 
a – Turisme de golf 
b – Turisme MICE 
c – Turisme religiós 
d – Turisme de sol i platja 
  
 
10.-La turistificació dels recursos està influïda per: 
a- Factors socioeconòmics, polítics i naturals. 
b- Factors espacials, socioeconòmics i culturals. 
c- Factors ambientals i espacials. 
d- Factors espacials, ambientals, socioeconòmics i polítics. 
 
 
11.-Que són els recursos geoculturals? 
a- Són els recursos patrimonials amb què compta un territori. És divideixen en recursos litom, 
antropom i recursos paisatgístics. 
b- Són els recursos geogràfics amb què compta un territori. És divideixen en recursos tropom, 
litom i recursos paisatgístics.  
c- Són els recursos econòmics amb què compta un territori. És divideixen en recursos tropom, 
paitom i naturals.  
d- Són els recursos demogràfics amb què compta un territori. És divideixen en recursos 
antropoform, paisafom i recursos elitistes.  

 
 

12.- De quins elements estan conformats els recursos geonaturals? 
a – Els recursos geonaturals estan conformats per la població del territori. 
b- Els recursos geonaturals estan conformats pels elements d’origen natural, que poden actuar 
com a factors de localització de les activitats turístiques en el territori. 
c- Els recursos geonaturals estan conformats pels factors ambientals i espacials. 
d- Els recursos geonaturals estan conformats pels elements d’origen natural, que no poden 
actuar com a factors de localització de les activitats turístiques en el territori. 

 
 

13.- Les economies i monedes de _______ i _______ permeten als seus habitants tenir un alt 
poder adquisitiu i fer mes viatges internacionals.   
a- Suïssa i Noruega 
b- Suïssa i Mònaco  
c- Illes Caiman i Mònaco  
d – Noruega, Illes Caiman 

 
 

14.-Quines són les principals destinacions turístiques del món (per ordre d’arribada de turistes 
al 2013)? 
a- França, Espanya, Estats Units i Alemanya. 
b- Espanya, Xina, Estats Units i Canadà. 
c- França, Estats Units, Xina i Espanya. 
d- Xina, Canadà, Estats Units i Japó. 
 
 
15.-Quin és el model més utilitzat pels investigadors del turisme? 
a- Model de Chadefaud. 
b- Model de cicle de vida de Butler. 
c- Model de Miossec. 



d- Cap dels anteriors. 
 
 

16.-Quin model és el mes útil per a analitzar les destinacions turístiques de nova creació? 
a- Model de Chadefaud. 
b- Model de cicle de vida de Butler. 
c - Model de Miossec. 
d- Cap dels anteriors. 

 
 

17.- El principal motiu del turisme a Europa actualment és: 
a - Negocis i motius professionals. 
b - Oci i vacances. 
c - Oci i vacances i VPA  (visitar parents i amics). 
d - VPA, salut, religió i altres. 
 
 
 
18.- Quina és la major regió emissora del món (seguint la divisió regional que fa l’OMT)? 
a – Àsia. 
b – Tailàndia. 
c – Europa. 
d – Xina. 

 
 

19.- Els focus emissors principals de turistes són: 
a – Les principals regions urbanes americanes. 
b – Les principals regions urbanes europees. 
c – Argentina, Suïssa i Brasil. 
d - Les principals regions d’Europa i d’Amèrica del Sud. 
 
 
 
20.- Els focus emissors secundaris són: 
a - Noruega, Luxemburg, Suïssa, Argentina, Brasil i Sud-àfrica. 
b - Suïssa, Anglaterra i Finlàndia. 
c - Rússia, Mèxic i Moscou. 
d - Sant Petersburg, Estocolm i Amèrica. 
 
 
 
21.- En la cultura grega, el temps lliure estava lligat a...  
a - Al turisme en general.  
b -La cultura, la religió i l’esport.  
c - Al teatre, les arts i la música.  
d - La preparació per a les olimpíades.  
 
 
22.- L’skholé era...  
a - Un tipus d’oci minoritari que és practicava entre els filòsofs i atletes, que no es va poder 
difondre a tota la societat.  
b - Un tipus d’oci elitista i minoritari que es practicava en cercles socials estrets i no es va poder 
difondre a tota la societat.  
c - Un tipus d’oci elitista i majoritari que es va difondre per la majoria de la societat.  
d - Una activitat d’oci que es centrava majoritàriament en les arts i la música.  
 
 
 
23.- Les olimpíades…  



a - Es celebraven a Atenes cada 4 anys durant l’hivern.  
b - Van començar des de l’any 776 a. de C. fins al 900 d. de C.  
c - Es celebraven a Olímpia cada 4 anys durant l’estiu.   
d - Participaven equips d’atletes de diverses ciutats de Grècia i també de ciutats del voltant.  
 
 
24.- Com entenia el concepte “oci” la civilització romana?  
a - Un termini de temps en què els romans gaudien del seu temps lliure per a anar als banys 
b - Un temps de descans necessari després del treball.  
c - Temps destinat a gaudir de la natura  
d - Un temps de descans que havien de passar en un balneari  
 
 
25.- Que s’estimaven més fer els romans en el seu temps lliure?  
a - Sempre volien estar dins de la seua ciutat, on es sentien tranquils i segurs.  
b - Gaudien d’anar a la costa i freqüentaven les termes als ciutats, a més a més, sempre que 
podien, abandonaven la vida en la ciutat per a anar al camp. 
c - Preferien la vida a la ciutat i odiaven anar al camp i a la costa, sobretot a les costes de Grècia.  
d - Es quedaven a la ciutat cuidant dels seus animals.  
 
 
 
26.- A la civilització romana, els viatges de plaer es van poder realitzar amb èxit gràcies a…  
a – Les vies de comunicació.  
b – El període de pau dins de Roma (Pax augusta) i la xarxa de vies de comunicació dins de 
l'imperi.  
c - La millora dels relacions amb l’exterior.  
d - Les guerres que hi havia a Roma.  
 
 
27.- En l’edat mitjana, a mesura que passa el temps...  
a - la prohibició eclesiàstica de desenvolupar moltes de les activitats i formes d’oci conegudes en 
l’actualitat disminueix.  
b - la prohibició eclesiàstica de desenvolupar moltes dels activitats i formes d’oci conegudes en 
l’actualitat augmenta.  
c - la prohibició eclesiàstica de desenvolupar moltes dels activitats i formes de negoci conegudes 
en l’actualitat disminueix.  
d - la prohibició eclesiàstica de viatjar i de crear noves rutes va en caiguda.  
 
 
28.- En l’edat mitjana, els viatges...  
a - És redueixen a causa de l’augment de la inseguretat per les lluites entre pobles veïns i la mala 
conservació dels principals camins i vies de comunicació.  
b - Augmenten a causa de la seguretat entre pobles veïns i la conservació dels principals camins i 
vies de comunicació.  
c - Augmenten a causa de la millora de la renda dels treballadors i de la millora en les vies de 
comunicació.  
d - És mantenen al mateix nivell que en èpoques passades i no presenten canvis.  
 
 
29.- En l’edat mitjana, els estudiants europeus començaven els estudis universitaris desplaçant-
se als principals centres d’ensenyament de...  
a – Cambridge, Oxford, Salamanca, Bologna, El Caire, París...  
b – Oxford, Yale, Stanford, Harvard. 
c -  Madrid, Londres, Dresden i Estocolm.   
d – Paris, Sant Petersburg, Berlín, Dublín i Venècia. 
 
 
30.- En quantes etapes és pot dividir el segle d’or del ferrocarril?  
a - En tres: prehistòria del ferrocarril, expansió i enfortiment d’aquest mitjà de transport i 
declivi i competència amb l’avió.  



b - En dos: expansió del ferrocarril i competència amb l’avió.  
c - En dos: desenvolupament  i declivi.  
d - Cap de les respostes anteriors és correcta.  
 
 
31.- Què va aportar Thomas Cook al turisme modern?  
a - Va licitar el preus dels viatges.  
b - Va ser un empresari que va revolucionar el sector turístic amb la preparació dels viatges 
organitzats.  
c - En 1800 va preparar el primer viatge amb paquet turístic a Londres per a un grup de 500 
persones.  
d - Va formar la companyia Thomas Cook amb la seua dóna.  
 
 
6.- Els turistes que freqüentaven les destinacions turístiques de la primera perifèria eren: 
a - nous rics del sector industrial, sobretot de l’aristocràcia local. 
b - en un principi pertanyents a la reialesa o l’aristocràcia, i posteriorment burgesos. 
c - exclusivament de la reialesa i aristocràcia. 
d - en un principi de la burgesia, més tard va arribar l’aristocràcia. 
 
 
33.- Quin moviment turístic significatiu comença durant el s. XVI en el turisme de l’època 
moderna?  
al -  moviment de la gran revolució social  
b - El moviment de l’època de masses  
c - El moviment del Grand Tour.  
d - El moviment del mitjans de transport.  
 
 
35.- Assenyala quina d’aquestes característiques del Grand Tour és vertadera:  
a - La relació entre França i el Regne Unit no era estable, pel que havien de buscar sempre 
camins alternatius.  
b - Preferiblement viatjaven en vaixells de passatgers, però si no era possible ho feien amb 
autobusos de passatgers, bucs mercants o vaixells privats.  
c - El viatge incloïa normalment París i un recorregut pels principals ciutats italianes.  
d - Totes són vertaderes.  
 
 
36.- A l’itinerari del Grand Tour influïen…  
a - Factors de lloc. 
b - Factors interns. 
c - Factors externs. 
d - Factors interns i factors externs al viatger. 
 
 
37.- Segons el vídeo Del hambre al empacho, a Espanya la construcció immobiliària massiva ha 
provocat… 
a – que tant el benefici com els costos siguen privats. 
b – que el benefici i els costos siguen públics. 
c – que el benefici siga privat i els costos siguen públics. 
d – que el benefici siga públic i els costos siguen privats. 

 
 

38.- Segons el vídeo Del hambre al empacho, quina és una dels principals amenaces de la 
Manga del Mar Menor? 
a - La falta de turistes al rerepaís. 
b - La contaminació dels camps. 
c - La falta d’allotjament i oci. 
d - La contaminació i sobreexplotació de la costa i l’interior. 
 
 



 
39.- Segons el vídeo Del hambre al empacho, què podem trobar a la zona del rerepaís de la 
Manga? 
a - Explotacions agrícoles, una mina i ressorts hotelers. 
b - Explotacions agrícoles i ressorts hotelers. 
c - Explotacions agrícoles, una mina, ressorts hotelers i camps de golf. 
 d - Explotacions agrícoles i mineres. 
 
 
40.- Segons el vídeo Del hambre al empacho, de què vivien antigament els pobles del  Mar 
Menor? 
a - Sempre han viscut del turisme. 
b - De la pesca, l’agricultura i la mineria. 
c - De la pesca i la mineria. 
d - De la pesca i el turisme. 
 
 
41.- Segons el vídeo Del hambre al empacho, què va permetre el transvasament  del riu Tajo-
Segura a la Manga del Mar Menor? 
A - l’augment del turisme. 
b – la immigració de gent d’altres llocs d’Espanya. 
c – El conreu intensiu de la terra i la desacceleració de l’emigració. 
d - Cada vegada és dediquen mes gent a l’agricultura. 

 
 
43.- A la cultura grega, hi havia una gran devoció pels oracles. Els dos mes famosos van ser:  
a – Delfos i Patra. 
b – Dodona i Delfos. 
c – Patra i Larisa. 
d – Dodona i Patra. 
 
 
44.- Segons l’article de Gormsen que hem analitzat, la primera perifèria turística s’estenia per: 
a - Sud-amèrica, illes del Carib, África i Àsia Oriental i les illes del Pacífic i Índic. 
b - La costa atlàntica del Marroc (Agadir), península d’Anatòlia (Turquia), els arxipèlags de 
Canàries i Balears.  
c - les costos del sud d’Europa: la Riviera italiana, la Costa Blava a França, el Lido venecià, 
Trieste i Abazzia, i, a Espanya, Màlaga i Alacant. 
d - les costes britàniques, les costes de l’altra vora del canal de la Mànega i les costes bàltiques. 
 
 
45.- Segons l’article de Gormsen que hem analitzat, la segona perifèria turística s’estenia per: 
a - Sud-amèrica, illes del Carib, África i Àsia Oriental i les illes del Pacífic i Índic. 
b - La costa atlàntica del Marroc (Agadir), península d’Anatòlia (Turquia), els arxipèlags de 
Canàries i Balears.  
c - les costes del sud d’Europa: la Riviera italiana, la Costa Blava a França, el Lido venecià, 
Trieste i Abazzia, i, a Espanya, Màlaga i Alacant. 
d – les costes britàniques, les costes de l’altra vora del canal de la Mànega i les costes bàltiques. 
 
 
46.- Segons l’article de Gormsen que hem analitzat, la tercera perifèria turística s’estenia per: 
a - Sud-amèrica, illes del Carib, África i Àsia Oriental i els illes del Pacífic i Índic. 
b - La costa atlàntica del Marroc (Agadir), península d’Anatòlia (Turquia), els arxipèlags de 
Canàries i Balears.  
c - Les costes del sud d’Europa: la Riviera italiana, la Costa Blava a França, el Lido venecià, 
Trieste i Abazzia, i, a Espanya, Màlaga i Alacant. 
d – Les costes britàniques, les costes de l’altra vora del canal de la Mànega i les costes bàltiques. 
 
 
47.- Segons l’article de Gormsen que hem analitzat, la quarta perifèria turística s’estenia per: 
a - Sud-amèrica, illes del Carib, África i Àsia Oriental i els illes del Pacífic i Índic. 



b - La costa atlàntica del Marroc (Agadir), península d’Anatòlia (Turquia), els arxipèlags de 
Canàries i Balears.  
c – Les costes del Sud d’Europa: la Riviera italiana, la Costa Blava a França, el Lido venecià, 
Trieste i Abazzia, i, a Espanya, Màlaga i Alacant. 
d – Les costes britàniques, les costes de l’altra vora del canal de la Mànega i les costes bàltiques. 
 
 
48.- l’Hajj és la pelegrinació que fan els musulmans 
a – una volta en la vida qualsevol dia de l’any a Aràbia Saudita. 
b – almenys una volta en la vida durant cinc dies marcats a Aràbia Saudita. 
c – una volta en la vida qualsevol dia de l’any a Barein. 
d - almenys una volta en la vida durant cinc dies marcats a Barein. 
 
 
49.- Al Camí de Sant Jaume  hi ha major afluència els anys:  
a – Xacobeos, quan la festivitat del patró és diumenge. 
b – els anys de traspàs (any bixest)  
c – els anys acabats en 0 i 1.  
d-  Xacobeos, quan la festivitat del patró és dissabte. 
 
 
50.- Quina d’aquestes opcions NO és una nova tendència alternativa del turisme? 
a – Preservar, protegir i augmentar la qualitat de la base de recursos que tan fonamental resulta 
per al turisme. 
b – Retorn a la naturalesa, a les tradicions, a reviure els processos naturals i a consumir 
productes locals. 
c - Major sensibilitat pels entorns naturals, amb major qualitat ambiental. 
d - Nova demanda per passar els vacances d'una forma diferent, allunyats d'àrees saturades i en 
destinacions no turístiques. 
 
 
51.- Quina NO és una característica del turisme de masses?  
a - Volum de mercat alt.  
b - Turisme costaner d’alta densitat.  
c - No hi ha un mercat dominant.  
d - No és retenen els beneficis al territori d’explotació turística.  
 
 
52.- Quina classe de turisme era pròpia de la primera meitat del segle XX.  
a - Turisme costaner, de muntanya i urbà.  
b - Turisme costaner i de muntanya.  
c - Turisme cultural, rural i d’aventura.  
d - Turisme de muntanya i d’aventura.  
 
 
53.- Quin país és el pioner en el turisme rural?  
a - Espanya.  
b - Regne Unit.  
c - Alemanya.  
d - Itàlia.  
 
 
51.- Quina d’aquestes tipologies turístiques no és específica:  
a – Turisme bèl·lic 
b – Ecoturisme 
c – Turisme MICE 
d- Turisme rural 
 
 
 



52.- MICE són les sigles de: 
a – Medical, Internment, Congress and Expositions 
b – Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions 
c – Mealy, Internship, Congress and Expositions 
d-  Market, Internment, Conferencing and Expositions 
 
 
 
53.- Quina d’aquestes tipologies turístiques no és genèrica:  
a – Turisme de muntanya 
b – Turisme urbà 
c – Turisme litoral 
d- Turisme MICE 
 
 
54.- Quina d’aquestes afirmacions NO és correcta segons l’OMT? 
a-  els europeus tenen cada vegada mes vacances 
b – La durada mitjana de les vacances dels europeus és cada vegada més curta 
c – Els europeus cada vegada tenen menys sensibilitat pels entorns naturals 
d - Hi ha una major diversitat en l’ocupació dels vacances i l’assortiment d’una demanda d’oci 
 
 
55.- Segons l’article de Rubén Lois, en l’època medieval, el pelegrinatge a Santiago de 
Compostel·la era un moment important en la vida dels pelegrins i tenia finalitats (per orde 
d’importància): 
a - exclusivament religioses i espirituals. 
b - profanes, ja que s’utilitzava el període de pelegrinatge com una etapa de descobriment 
d’altres cultures i llocs als quals els pelegrins no tenien accés en la seua vida diària. 
c - turístiques, ja que els pelegrinatges van crear els primeres rutes culturals a Europa. 
d - religioses, espirituals i profanes, com l’evasió de la quotidianitat i el coneixement d’altres 
llocs. 
 
 
56.- Segons l’article de Rubén Lois, en l’actualitat, la ruta compostel·lana ha de mantenir el seu 
llegat europeu cristià, però “pateix” els canvis contemporanis de la societat contemporània. Així, 
una gran part dels pelegrins són considerats ___________: 
a - pelegrins religiosos. 
b - pelegrins turistificats. 
c - pelegrins seculars. 
d - turistes motivats pel pelegrinatge. 
 
 
57.- El turisme rural a la Unió Europea és vist: 
a – com la substitució de l’economia tradicional rural que no dóna tant profit als ramaders i 
agricultors. 
b –  com un complement per a mantenir els activitats econòmiques tradicionals dels àrees 
rurals. 
c – com la necessària substitució de l’economia tradicional dels zones periurbanes, en contacte 
amb la naturalesa però situades a prop de les ciutats.  
d- com la futura font d’ingressos de les zones rurals europees.  
 
 
58.- Quins són els objectius de l’ecoturisme? 
a – Consumir el territori amb baix impacte. 
b – Minimitzar els impactes ambientals i socials i augmentar la sensibilitat dels turistes per 
l'ambient i la cultura locals. 
c – Aconseguir un producte turístic de qualitat amb una baixa qualificació i competitivitat de l’oferta 
en zones rurals. 
D – Crear una oferta d’allotjament ecològic en zones explotades turísticament.  
 



 
59.- Les noves tendències del turisme alternatiu volen... (assenyala la que NO és correcta): 
a – un retorn a la natura, les tradicions, els processos naturals i el consum de productes locals. 
b – viatges més curts amb mes importància dels city breaks, escapades de cap de setmana i 
ponts.  
c – promoure el creixement exogen del territori.  
d- passar les vacances d’una forma diferent, allunyats de la massificació. 
 
 
 
60.- Assenyala quin d’aquests objectius NO és propi de l’ecoturisme 
a – Augmentar la consciència i el respecte per l’ambient i la cultura. 
b – Oferir experiències positives tant per als visitants com per als amfitrions. 
c – Oferir beneficis financers directes per a la conservació del territori.  
d- Maximitzar els impactes ambientals i socials 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 


