Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 005/2020

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.

Língua
Portuguesa

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.

Matemática

Conhecimentos
Gerais e
Atualidades

Conhecimentos
Específicos

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação do Gabarito Provisório e
caderno de provas
Prazo de recursos do Gabarito Provisório
Divulgação do Gabarito Oficial

Data

Local

30/11/2020

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

01/12 e 02/12/2020

Protocolo da Prefeitura Municipal

03/12/2020

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3.
"Minhas irmãs, meus irmãos
Se assumam como realmente são
Não deixem que suas matrizes
Que suas raízes morram por falta de irrigação”. (O Rappa)
Questão 01
“Minhas irmãs, meus irmãos”, os termos do verso ao lado têm a função sintática de:
A) Sujeito composto
B) Vocativo
C) Sujeito simples
D) Aposto
Questão 02
A oração: “Não deixem que suas matrizes”, apresenta o verbo no modo:
A) Imperativo negativo
B) Imperativo afirmativo
C) Indicativo
D) Subjuntivo
Questão 03
As palavras “raízes”, “morram” e “por” são respectivamente classificadas como:
A) adjetivo, verbo, preposição
B) substantivo, verbo, verbo
C) substantivo, substantivo, verbo
D) substantivo, verbo, preposição
Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral cardinal:
A) “O Primeiro Dia”.
B) “Éramos Seis”.
C) “O Dobro ou Nada”.
D) “1/3 da Vida”.
Questão 05
Escolha a resposta cujo termo destacado é um aposto:
A) Eu vejo Bombinhas COMO A CAPITAL DO MERGULHO.
B) O TÍTULO DE CAPITAL DO MERGULHO destaca Bombinhas.
C) CAPITAL DO MERGULHO, Bombinhas, destaca-se como referência turística.
D) Bombinhas é A CAPITAL DO MERGULHO.
Questão 06
Assinale a opção cuja locução adjetiva corresponde ao adjetivo dado:
A) da boca = bucal
B) de águia = aguilino
C) do lado = ladal
D) da boca = bocal
Questão 07
Os advérbios dados são respectivamente de:
Lentamente – Demasiado – Provavelmente – Certamente - Tampouco
A) intesidade – modo - negação – afirmação - quantidade
B) modo – intesidade – dúvida – afirmação - negação
C) jeito – intesidade – dúvida – modo - negação

D) intesidade – modo - negação – afirmação - dúvida
Questão 08
Todas as palavras estão escritas corretamente, na alternativa:
A) beneficiente, previlégio, seje
B) inresponsável, insonsso, obisoleto
C) rúbrica, adéqua, insastifeito
D) beneficente, privilégio, seja
Questão 09
Todas as palavras são paroxítonas, na assertiva:
A) técnico, mágico, lâmpada, ácaro
B) mão, pão, chão, céu
C) níquel, éden, ímpar, córtex
D) telecinético, aborígene, arquipélago, anônimo
Questão 10
Escolha a resposta que apresenta sujeito indeterminado:
A) A melhor saída foi encontrada.
B) Estão pedindo a melhor saída.
C) Melhor é encontrar uma saída.
D) Há saída para todo lado.
Matemática
Questão 11

As soluções da equação do segundo grau x² + 2x – 8 = 0, são:
a) S = {-2,4}
b) S = {2,-4}
c) S = {2,4}
d) S = {-2,-4}
Questão 12

Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na
sala?
a) 10 meninas
b) 12 meninas
c) 15 meninas
d) 18 meninas
Questão 13

Convertendo a fração 4/5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?
a) 30%
b) 40%
c) 80%
d) 60%
Questão 14

A solução da equação do primeiro grau 5x - 2 = 3 tem solução:
a) S = {-1}
b) S = {2}
c) S = {1}
d) S = {-2}

Questão 15

Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no
gráfico abaixo. Quantas dessas pessoas possuem cabelo loiro?

Pesquisa de cores de cabelo
Castanho
25,00%
Loiro
35,00%

Preto
24,00%
Ruivo
16,00%

a) 300 pessoas
b) 320 pessoas
c) 420 pessoas
d) 200 pessoas
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Questão 16
“Em novembro deste ano, a TV brasileira perdeu um ator que representava um personagem infantil num
programa de culinária e cativou os telespectadores. O ator sofreu um AVC aos 47 anos e sua morte
provocou comoção por parte dos colegas de trabalho e da população em geral.” O ator a qual o trecho
acima se refere é?
a) Marcos Pasquim.
b) Tom Cavalcanti.
c) Chico Anísio.
d) Tom Veiga.
Questão 17
O ano de 2020 foi marcado por muitos acontecimentos trágicos alheios ao Ser humano, um desses
acontecimentos que castigou a região de Santa Catarina provocando mortes e desabrigados foi o:
a) Ciclone Bomba.
b) Tornado turbinado.
c) Tornado Sulamericano
d) Tornado multisul.
Questão 18
Segundo a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, referente a nacionalidade, são
brasileiros “natos”:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
d) todas as alternativas estão corretas.
Questão 19
Os primeiros colonizadores a chegarem em Santa Catarina foram:
a) Alemães.
b) Portugueses.
c) Espanhóis.
d) Americanos.
Questão 20
Sobre o município de Bombinhas, o rápido crescimento populacional despertou na comunidade o sonho
de liberdade, quando a emancipação foi aprovada por 1.454 cidadãos, contra 75 votos desfavoráveis,
em:
a) 15 de março de 1992.
b) 16 de março de 1992.
c) 15 de março de 1993.
d) 15 de abril de 1992.

Conhecimentos Específicos
Questão 21
A Taxa de Preservação Ambiental – TPA, foi instituída em Bombinhas através da Lei Complementar nº
185/2013, sendo que o órgão responsável pela aplicação dos recursos e de sua fiscalização é:
a) a Secretaria Municipal de Fazenda
b) a Secretaria Municipal de Saneamento
c) a Secretaria Municipal de Administração
d) a Fundação Municipal de Amparo ao Meio Ambiente
Questão 22
Em conformidade com o disposto na Lei Municipal 1.407/2014 que regulamenta a Taxa de Preservação
Ambiental no Município de Bombinhas, o veículo poderá entrar e sair do Município a partir do
lançamento da taxa por um período de:
a) 72 horas
b) 48 horas
c) 24 horas
d) 12 horas
Questão 23
A abordagem dos veículos pelo Agente de TPA exige técnicas a serem observadas, dentre as quais
podemos citar:
a) apresentar-se com empatia, saber ouvir e adaptar-se a cada nova abordagem
b) apresentar-se com antipatia, não dar atenção e apenas cobrar
c) apresentar-se com empatia, subestimar o turista e não dialogar
d) apresentar-se desalinhado, com antipatia e desatento
Questão 24
Dentre as atribuições do Agente de TPA, ditadas pela Lei Complementar 286/2017 podemos citar:
a) redigir ofícios à outros órgãos públicos;
b) emitir multas em desobediência à legislação nacional de trânsito
c) informar e orientar as informações sempre com educação ao turista sobre os procedimentos da
cobrança da TPA;
d) proceder o encaminhamento dos débitos para protesto

Questão 25
A Taxa de preservação ambiental nos termos da Lei Complementar nº 185/2013 tem como base de
cálculo:
a) o custo estimado da atividade administrativa em função da degradação e do impacto ambiental
causados ao Município de Bombinhas em época de temporada de veraneio
b) o custo estimado da degradação e do impacto ambiental causados ao Município de Bombinhas em
qualquer época do ano
c) o custo estimado dos alugueis de temporada no período de 15 de novembro à 15 de abril
d) o custo de todos os serviços administrativos colocados à disposição
Questão 26
A comunicação deve ser clara e limpa para que o sistema de mensagem possa ser compreendido. Os
elementos que compõem a comunicação são:
a) emissor, mensagem e receptor.
b) linguagem verbal e não verbal
c) referencial, emotiva e poética
d) nenhuma das alternativas está correta

A língua espanhola apresenta uma grande diversidade linguística de vocábulos, expressões
idiomáticas e comunicativas. Sabendo-se disso, responda o que se pede nas questões a seguir.
Questão 27
As palavras muy e mucho em espanhol podem causar dúvidas, no entanto o significado é o mesmo, ou
seja: muito. No entanto, somente utiliza-se antes de substantivo e depois de verbo:
a) muy
b) mucho
c) as duas palavras
d) nenhuma das duas palavras
Questão 28
Assinale a alternativa que apresenta duas palavras sinônimas:
A) hueco – huevo
B) vereda – ventana
C) tráfico – semáforo
D) senda peatonal – paso de cebra
Questão 29
Assinale a alternativa que apresenta a tradução correta para a frase em língua espanhola:
A) ¿Hay baño acá? / Aqui se vende roupa de banho?
B) No tengo cambio. / Não troco reais.
C) ¿Acá se cobra cubierto? / Aqui se cobra serviço de mesa?
D) La propina es para el mesero. / O dinheiro é para o gerente.
Questão 30
Assinale a alternativa que apresenta a tradução do Espanhol para o Português de forma correta:
A) olla – onda
B) crianza – criação
C) postre - poste
D) saltar – brincar

