
 

Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC 

Processo Seletivo Simplificado 014/2018 
 
 

 
 

PROVA  - AGENTE DA TPA 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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Portuguesa 
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Conhecimentos 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Assinale a resposta certa, considerando o uso das palavras mau/mal, cessão/sessão/seção: 
A) Ele sempre foi mal pagador. / A seção de direitos autorais é aqui, na sala B. 
B) Soou mal aquele adeus. / Cessão de direitos autorais: aprovada! 
C) Às vezes sou mau interpretado. / A sessão de tênis está fechada. 
D) Nem sempre estou de mau humor. / Cessão de cinema: esgotada! 
 
Questão 02 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração com sujeito oculto, assinale-a: 
A) Por mim, estás fora! 
B) Os estudantes da sexta série da escola estadual estão todos aprovados. 
C) Faz calor ao sul do Taiti. 
D) Há muitas amigas sinceras. 
 
Questão 03 
Escolha a alternativa em que a frase esteja escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa: 
A) A maioria das pessoas gostam de praias selvagens. 
B) Queres que eu respondo para ti? 
C) Se tu fazer direito, será classificado. 
D) Há bastantes provas contra o rei. 
 
Questão 04 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 05 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 06 
Das orações abaixo, uma delas NÃO apresenta predicado, marque-a: 
A) Boa noite, senhoras e senhores, padrinhos das crianças! 
B) Nossa, permaneceram intactas, as flores! 
C) Veja bem as decisões que tomas! 
D) Dias melhores virão! 
 
Questão 07 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração coordenada sindética aditiva: 
A) Canto, por isso sou afinada. 
B) Quer falar, quer calar. 
C) Chegou, mas saiu. 
D) Dormem, mas também acordam. 
 
Questão 08 
Das frases dadas, somente uma apresenta advérbio: 
A) Somos todos amigos. 
B) Está tudo certo. 
C) Bebeu meio litro de água. 
D) Preferia fica a sós. 
 
Questão 09 
Todas as assertivas abaixo reúnem enunciados verbais, EXCETO: 



A) Boa noite, Dona Margarida, escolha a data da sua folga. 
B) Concedemos folga para a Dona Margarida. 
C) Boa tarde, Dona Margarida: folgada! 
D) A folga da Dona Margarida é amanhã. 
 
Questão 10 
A crase está mal aplicada na alternativa: 
A) Voltei à casa para pegar os ingressos que esqueci no meu quarto. 
B) Fui à casa de cultura ver a exposição. 
C) Fui à Bombinhas dos mergulhos ecológicos. 
D) Voltei à Romênia de avião. 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Roberto ganhava em seu trabalho um salário de R$ 750,00, ele foi promovido e ganhou um aumento de 
32%, logo, o novo salário dele passou a ser: 
A) R$ 840,00                    
B) R$ 890,00 
C) R$ 940,00 
D) R$ 990,00 

 
Questão 12 
Para fazer uma piscina de 14 m de comprimento por 2,5 m de altura e 3,6 m de largura, um pedreiro cobrou 
à razão de R$ 7,00 o m³. Qual o valor dessa piscina? 
A) R$ 882,00                   
B) R$ 852,00 
C) R$ 782,00 
D) R$ 342,00 
 
Questão 13 
Rodrigo usa como meio de transporte para ir trabalhar sua bicicleta, ele leva 45 minutos na ida e 45 
minutos na volta. Se Rodrigo trabalha seis dias na semana, podemos dizer que Rodrigo passaria quanto 
tempo pedalando sua bicicleta ao longo de uma semana? 
A) 9 horas 
B) 9 horas e 30 minutos 
C) 10 horas 
D) 11 horas e 30 minutos 
 
Questão 14 
No final do inverno, uma loja de calçados ofereceu 30% de desconto em todos os sapatos. Uma pessoa, 
ao comprar um sapato de R$86,00, recebeu, em reais, um desconto de: 
A) R$ 20,20 
B) R$ 24,70 
C) R$ 25,80 
D) R$ 30,80 
 
Questão 15 
Quantos quilos pesa uma caixa com 278 bolas de vidro, sabendo que cada bola pesa 7 gramas? 
A) 0,936 kg 
B) 1,946 kg 
C) 2,046 kg 
D) 3,096 kg 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
Questão 16 
Os candidatos em disputa no Segundo Turno das Eleições 2018, para Presidente, no Brasil são: 



 
a) Lula e Dilma; 
b) Aécio Neves e Ciro Gomes; 
c) Bolsonaro e Haddad; 
d) Ciro Gomes e Haddad; 
 
Questão 17 
O __________________________ foi instituído pela Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990. Nela, constam 
os direitos da criança (até 12 anos de idade) e do adolescente (de 12 a 18 anos de idade). A alternativa 
que completa corretamente a frase acima é: 
 
a) Estatuto da criança e do Adolescente, ECA 
b) Estatuto do Idoso 
c) Estatuto do Mais carente 
d) Bolsa Família 
 
Questão 18 
Em Outubro deste ano, completa-se 10 anos do sequestro de cárcere privado mais longo da história de 
São Paulo até 2008. O episódio terminou com uma jovem de 15 anos morta pelo namorado e sua amiga 
Nayara, ferida. O relato acima refere-se ao: 
 
a) Caso Eloá, morta pelo namorado em São Paulo; 
b) Caso Susane Richthofen; 
c) Caso Camila Bauer Jhan; 
d) Caso dos irmão Cravinhos; 
 
Questão 19 
Em Abril de 2016, foi criado o Decreto de Lei que reconhece a identidade de gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no que diz 
respeito ao nome, permitindo o uso do: 
 
a) Nome condicional; 
b) Nome Social; 
c) Nome Carismático; 
d) Nome Civil; 
 
Questão 20 
“Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018 e também passaram a estimar uma inflação mais baixa para este ano”. A notícia acima, trata do PIB 
Brasileiro em 2018, que refere-se à: 
 
a) Soma de todos os produtos agrícolas deduzidos os impostos de importação. 
b) Soma de todos os produtos eletrodomésticos deduzidas as importações. 
c) Soma de todos os empregos criados no ano, deduzidos os Serviços. 
d) Soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 
A Lei Complementar n.185/2013, preconiza as isenções pertinentes á Taxa de Preservação Ambiental, 
neste escopo o agente de TPA, tem como atribuição legal: 
A) fazer a cobrança judicialmente da TPA; 
B) fotografar os veículos isentos da TPA; 
C) realizar a cobrança de todos os veículos, para posterior estorno; 
D) cadastrar veículos isentos da cobrança conforme ato do Poder Executivo; 
 
Questão 22 
O Agente de TPA está diretamente relacionado ao processo comunicativo, devendo compreender o 
processo de comunicação, sendo que esta será realizada quando houver um decodificação da mensagem 



transmitida, ou seja, quando é atingido o entendimento da mensagem. Neste escopo pode-se conceituar 
emissor como: 
A) interlocutor ou ouvinte, o emissor é quem recebe a mensagem emitida pelo receptor; 
B) o local (meio) onde a mensagem será transmitida, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, 
dentre outros meios; 
C) locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, 
uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros; 
D) o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações 
transmitidas pelo locutor; 
 
Questão 23 
Os cuidados com materiais permanentes e de consumo representam um dos deveres de qualquer servidor 
público, dentre os quais se incluem o Agente de TPA. Os materiais e equipamentos públicos são 
classificados de acordo com a durabilidade. Nesta esfera, pode-se entender como material permanente: 
A) são classificados como materiais permanentes papeis, canetas, pranchetas, pastas, e afins; 
B) aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a dois anos, como por exemplo as mesas, cadeiras, armários; 
c) aquele que em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº4.320/1964, perde normalmente sua 
identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos; 
D) se foi adquirido para fim de transformação, como por exemplo café. 
 
Questão 24 
A ética e o sigilo profissional coabitam como essenciais ao desenvolvimento de atividades profissionais 
previstos constitucionalmente. Nesta esfera, com relação à ética profissional é vedado aos servidores 
públicos: 
A) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 
cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim; 
B) atender aos horários de chegada e saída no serviço público, zelando pelo cumprimento do horário 
estabelecido para o desenvolvimento de suas atividades, sendo tolerado apenas atrasos não superiores 
a cinco minutos; 
C) exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho confiável, 
devendo se portar corretamente alinhado e exercer um inter-relacionamento pessoal aceitável; 
D) O não o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter 
qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 
 
Questão 25 
O estatuto do servidor público, institui o regime jurídico, obedecendo aos princípios norteadores da 
administração pública, em especial todos os princípios em especial os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, molas propulsoras da Administração Pública. Neste 
escopo são deveres do servidor público: 
A) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; 
B) recusar fé a documentos públicos, sem justificativa expressa e promover manifestação de desapreço 
no recinto da repartição; 
C) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública; 
D) praticar usura sob qualquer de suas formas e  proceder de forma desidiosa; 
  
Questão 26 
As atribuições são inerentes à qualquer cargo público, posto que podem algumas podem ser delegadas 
nos termos da Lei, assim, o Agente de TPA dentre as atribuições inerentes ao cargo, deve: 
A) abordar e orientar a abordagem com humanidade aos veículos de turistas nacionais que adentram no 
Município, realizando a cobrança da TPA imediatamente; 
B) dominar o idioma francês para melhor atendimento ao turista estrangeiro; 
C) dominar o idioma espanhol para melhor atendimento ao turista estrangeiro; 
D) trajar-se inadequadamente, e não utilizar identificação (crachá) durante todo o período laboral; 
 
Questão 27 



O Plano de carreira do servidor público municipal objetiva a valorização dos servidores que buscam um 
constante aprimoramento profissional com aplicabilidade no cotidiano das atividades administrativas. 
Nesta seara, pode-se concluir que: 
A) os ocupantes de cargos públicos, estáveis e habilitados, integram o Plano de Carreira, mediante 
enquadramento, obedecidos os critérios legais estabelecidos; 
B) os contratados temporariamente por excepcional interesse público integram o Plano de Carreira, 
mediante enquadramento, obedecidos os critérios legais estabelecidos; 
C) os servidores públicos independentemente dos meios de provimento do cargo, integram o Plano de 
Carreira, mediante enquadramento, obedecidos os critérios legais estabelecidos; 
D) os ocupantes de cargos públicos, servidores públicos integram o Plano de Carreira, mediante 
desenquadramento, obedecidos os critérios legais estabelecidos; 
 
Questão 28 
Assinale a resposta correta, considerando o Espanhol culto, normativo: 
A) “Por favor, señor, sí puede, abone lo tasa ahora” 
B) “Por favor, señor, si puede, pague él tasa ahora” 
C) “Por favor, señor, si se puede, abone la tasa ahora” 
D) “Por favor, señor, si se puede, pagaré la tasa ahora” 
 
Questão 29 
Marque a resposta correta, observando o preenchimento das lacunas, com a versão correta do português 
para o espanhol: 
 

Siga adiante até encontrares uma avenida muito 
larga. 
 
I) Siga adelante hasta que encuentres una calle 
________ (muy/mucho) ________ (ancha/larga). 
 

Ao final da avenida permaneça à direita. 
 
II) ____ (al/lo) final de la calle ________ 
(quedate/torne) a la derecha. 

 
A) mucho – larga / lo - torne 
B) muy – ancha / al – quedate 
C) mucho – ancha / al - torne 
D) muy – larga / al - quedate 
 
Questão 30 
Leia o texto abaixo e escolha a assertiva que melhor corresponde à tradução para o Português: 
 
“Bombinhas es una ciudad de una belleza especial. Quien viene a conocerla, cuando se va, la extraña. En 
la playa se ven muchos ancianos. En los restaurantes hay postres sabrosos, pastas con salsas sabrosas, 
bebidas de fresa y pasteles.” 
 
A) Bombinhas é uma cidade de distinguida beleza. Quem quer que venha a conhecê-la, quando vai 
embora sente saudades. Muitos ansiosos são vistos na praia. Nos restaurantes há saborosas sobremesas, 
massas com deliciosos molhos, bebidas frescas e pastéis. 
B) Bombinhas é uma cidade de diferente beleza. Quem quer conhecê-la, quando vai embora se sente 
estranho. Muitos idosos são vistos na praia. Nos restaurantes há requintadas sobremesas, massas de 
deliciosas salsas, bebidas com morango e pastéis. 
C) Bombinhas é uma cidade de distinta beleza. Quem quer que venha a conhecê-la, quando se vai, 
estranha. Muitos idosos são vistos na praia. Nos restaurantes há deliciosas sobremesas, massas com 
deliciosos molhos de salsa, bebidas com frutas frescas e bolos. 
D) Bombinhas é uma cidade de beleza particular. Quem quer que venha a conhecê-la, quando se vai, 
sente saudades. Muitos idosos são vistos na praia. Nos restaurantes há deliciosas sobremesas, massas 
com molhos saborosos, bebidas com morango e bolos. 


