
 

Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC 

Processo Seletivo Simplificado 014/2018 
 
 

 
 

PROVA  - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TEMPORADA 
 

 

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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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 
O princípio da responsabilidade civil objetiva do Estado perante terceiros, em face dos danos que seus 
agentes lhe causarem, disciplinados no art. 37, § 6º da CRFB/1988, contempla: 
A) O dano causado por negligência de seus agentes, sendo objeto de reparação, se demonstrado o nexo 
entre a omissão e sua consequência; 
B) O exercício de poder de polícia, podendo inclusive o agente prender o infrator; 
C) Os danos causados pelo poder de polícia civil e judiciária, ficando o agente causador do dano, 
responsável pelo ressarcimento; 
D) Os danos causados por intervenção do agente em ações ilícitas de natureza  exclusivamente penal; 



 
Questão 22 
Dentre as atribuições inerentes ao cargo de Agente de Fiscalização de Temporada, estatuídos na Lei 
Complementar n.298/2018, podemos citar: 
A) Notificar e autuar seguindo o procedimento administrativo as atividades regulares; 
B) Permitir a distribuição de panfletos ou prospectos em logradouros públicos; 
C) Emitir autos de infração fiscal relativas as atividades administrativas; 
D) Orientar e prestar informações aos turistas; 
 
Questão 23 
A Função Pública é o conjunto de atribuições, deferidas a cada categoria profissional ou cometida 
individualmente a determinados servidores. Neste escopo pode-se afirmar que as funções públicas podem 
ser: 
A) As atribuições inerentes a um cargo específico criado por lei e as funções desempenhadas pelo gestor 
municipal; 
B) As atribuições dos servidores efetivos e as atribuições dos servidores estáveis; 
C) Funções de confiança e funções de cargo comissionado; 
D) Funções de confiança, exercidas exclusivamente por efetivos ou função pública para a contratação 
temporária, de excepcional interesse público. 
 
Questão 24 
Os impostos municipais compreendem um elenco exaustivo de receitas, dentre as quais podemos citar: 
A) Multas por ato de infração,  uma vez que a mesma é vinculada ao ato infracional; 
B) Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador se dá com a propriedade; 
C) Contribuição de Iluminação Pública, caracterizada a sua indivisibilidade; 
D) Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer bens ou Direitos; 
 
Questão 25 
De acordo com a Lei Complementar n. 277, Código de Posturas Municipais, compete ao Poder Público, 
por parte de seus órgãos competentes, zelar para que o público use adequadamente as praias. Nas praias 
é proibido: 
A) O trânsito, a permanência ou banho de qualquer espécie animal, exceto quando estiver  acompanhado 
de seu dono; 
B) Praticar esportes nas faixas de areia nas praias do Município antes das 19h; 
C) Instalar qualquer aparelho ou dispositivo para abrigo temporário como tendas e guarda-sois, sem 
autorização prévia do Poder Público; 
D) O comércio de bebidas alcóolicas, em materiais descartáveis ou não; 
 
Questão 26 
O agente de fiscalização de temporada ao verificar que o turista armou uma tenda ou gazebo nas praias 
de Bombas, Centro, Lagoinha e Sepultura, proibido pela legislação municipal, deve: 
A) Desmontar e quebrar o material pois a ninguém é permitido alegar desconhecimento de lei; 
B) Informar ao turista que só podem armar os materiais os munícipes residentes no Município; 
C) Informar ao turista que é proibido por lei e solicitar que desmonte para evitar o recolhimento do material 
e demais cominações legais; 
D) Solicitar ao turista que o acompanhe até a Delegacia mais próxima, pois é proibido por lei; 
 
Questão 27 
Segundo a Lei Municipal n.88/1993 as ações ou omissões que contrariem o disposto na legislação 
tributaria serão, através da fiscalização, objeto de autuação com o fim de determinar o responsável pela 
infração verificada, o dano causado ao Município e seu respectivo valor, aplicar ao infrator a pena 
correspondente e proceder-se, quando for o caso, no sentido de obter o ressarcimento do referido dano. 
O auto de infração lavrado conterá além de outros dispositivos legais: 
 
A) A identificação do infrator e de seu estabelecimento, a citação expressa do dispositivo legal infringido, 
a descrição clara e precisa do fato que constitui a infração; 
B) A identificação da autoridade que lavrou, a indefinição da legislação e das causas que motivaram a 
infração; 
C) A identificação do infrator, dispensando a descrição da infração e do dispositivo legal infringido; 



D) A identificação do infrator, a identificação do fiscal apenas, pois a Lei Municipal n. 88/1993 mão 
especifica dispositivos quanto as infrações; 
 
Questão 28 
Conforme dispositivo da Lei Complementar 277/2017 Código de Posturas do Município, nas praias é 
proibido: 
A)  O trânsito, a permanência ou banho de qualquer espécie animal, ainda que acompanhado de seu dono 
B) O trânsito de cães desacompanhados de seu dono; 
C) O trânsito, a permanência ou banho de cães, ainda que acompanhado de seu dono 
D) O trânsito e a permanência de crianças em carrinhos. 
 
Questão 29 
Em consonância com o preconizado pelo art. 77 §2º da Lei Complementar n.277/2017, a distribuição de 
panfletos nos logradouros públicos depende de autorização da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Regulação Urbana, porém é terminantemente proibida: 
 
A) Nas principais vias do município no período matutino e nos parques; 
B) Nas praias e no período noturno nas principais vias do Município. 
C) Nas escolas e arredores até um limite de cem metros; 
D) Nas igrejas e cultos religiosos e nas praças públicas. 
 
Questão 30 
O Município de Bombinhas prima pela acessibilidade, nesse caso é proibido embaraçar ou impedir, por 
qualquer meio, o livre trânsito de pedestre nas praças, praias, passeios, caminhos públicos, ou de veículos 
nas estradas e vias públicas, exceto para efeito de obras públicas ou se qualquer exigência de interesse 
público assim determinar ou por empresas particulares que prestam serviços essenciais. Nesta seara 
podemos afirmar que: 
A) A publicidade em cavaletes é admissível por ser removível; 
B) As placas publicitárias tipo totem também constituem exceção à proibição. 
C) A publicidade em cavaletes não é admissível estando sujeita as sanções legais 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 


