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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  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul 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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Prazo de recursos do Gabarito Provisório 26/10 e 27/10/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 28/10/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

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


Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, 3 e 4: 

Nobel da Literatura em números

Desde 1901, foram 118 laureados em 114 premiações. Isso porque em quatro delas, dois nomes
foram anunciados como vencedores no mesmo ano. Não houve premiação nos anos de 1914, 1918,
1935, 1940, 1941, 1942 e 1943. Até hoje, ninguém foi premiado mais de uma vez.

Rudyard Kipling foi o mais jovem vencedor do prêmio. Em 1907, quando foi nomeado, tinha 41
anos de idade.

Já a mais velha foi Doris Lessing, que estava com 88 anos quando foi premiada em 2007.
O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido a apenas 16 mulheres entre uma centena de homens

desde sua criação, em 1901.

• 1909 – Selma Lagerlöf
• 1926 – Grazia Deledda
• 1928 – Sigrid Undset
• 1938 – Pearl Buck
• 1945 – Gabriela Mistral
• 1966 – Nelly Sachs
• 1991 – Nadine Gordimer
• 1993 – Toni Morrison

• 1996 – Wislawa Szymborska
• 2004 – Elfriede Jelinek
• 2007 – Doris Lessing
• 2009 – Herta Müller
• 2013 – Alice Munro
• 2015 – Svetlana Alexievich
• 2018 – Olga Tokarczuk
• 2020 - Louise Glück

(https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/07.ghtml)

Questão 01
Assinale a alternativa correta:

A) O ganhador mais velho tinha 41 anos.
B) A ganhadora mais jovem tinha 88 anos.
C) As mulheres ganharam menos premiações que os homens.
D) O prêmio foi concedido a 16 homens.

Questão 02
As palavras “dois” e “nomes” podem ser classificadas, respectivamente, como:

A) substantivo e adjetivo
B) substantivo e verbo
C) numeral e adjetivo
D) numeral e substantivo 

Questão 03
As palavras “concedido”, “apenas” e “foram” podem ser classificadas, respectivamente, como:

A) polissílaba – dissílaba - trissílaba
B) polissílaba – trissílaba - dissílaba
C) dissílaba – polissílaba - trissílaba
D) polissílaba – trissílaba - monossílaba

Questão 04
Analise o trecho abaixo:

“Rudyard Kipling foi o mais jovem vencedor do prêmio.”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) adjetivo
B) substantivo

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/07.ghtml


C) artigo
D) preposição

Questão 05
Assinale a alternativa correta:

A) Era uma obra a Leonardo da Vinci.
B) Compramos à fruta que solicitasse.
C) Sua risada é igual a da sua vó.
D) Aquelas alunas raramente estão atentas à aula.

Questão 06
Assinale a opção correta, de acordo com os substantivos coletivos:

A) Horda – coletivo de bandidos invasores ou selvagens
B) Falange  – coletivo de artistas correlacionados
C) Plêiade – coletivo de bispos
D) Súcia – coletivo de honestos

Questão 07
A oração abaixo pode ser classificada como:

“Gostamos de ficar em casa, como também gostamos de sair.”

A) Oração Subordinada Substantiva
B) Oração Coordenada Assindética
C) Oração Coordenada Sindética
D) Oração Subordinada Adjetiva

Questão 08
Assinale a opção correta, de acordo com a norma culta:

A) asterístico – bicabornato - supérfulo
B) asterisco – bicarbonato – supérfluo 
C) asterisco – bicabornato – supérfluo 
D) asterístico – bicarbonato – supérfulo 

Questão 09
Assinale a alternativa correta:

A) Não sabíamos o por quê de tanta agitação.
B) Estude, porque haverá prova.
C) Os lugares porquê passeamos são inesquecíveis.
D) Você não está bem, por que?

Questão 10
Assinale a alternativa incorreta:

A) Jorge é um mal perdedor.
B) Silvio acordou de mau humor hoje.
C) Eu não deseje mal a ela.
D) Sempre soube que ele tinha mau-caráter.

Matemática

Questão 11
Com relação a geometria é incorreto afirmar que:
a) É a área da matemática destinada ao estudo das formas geométricas;
b) Pode ser dividida entre Geometria Analítica, Geometria Plana e Geometria Espacial;



c) A Geometria Espacial também pode ser chamada de Geometria Euclidiana
d) Estuda figuras no espaço;

Questão 12
A raiz cúbica de 125 é: 
a) 5;
b) 25;
c) 62,5;
d)125.

Questão 13
Considerando que as retas “r” e “s” são paralelas e que a reta “t” é uma reta transversal, qual é a medida
do ângulo representado pela letra “x”?

a) 120ª
b) 60º
c) 50º
d) 70º

Questão 14
O dobro de um número subtraído de 2 é igual a 25. Que número é esse?
a) 25;
b) 21;
c) 23.
d) 11,5.

Questão 15
Considerando a seguinte equação 2x+2 = 64 , qual será o valor de “x”?
a) 4;
b) 2;
c) 6;
d) 8.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Qual dos animais abaixo não está presente no Brasão Oficial do Município de Bombinhas.
A) Camarão
B) Cavalo Marinho
C) Golfinho
D) Aracuã



Questão 17
Em 15 de agosto de 2021 no Afeganistão, o grupo fundamentalista Talibã retornou ao poder após tomar
a capital:
A) Jalalabad
B) Kandahar
C) Cabul
D) Herat

Questão 18
Com relação as cidades mais populosa de Santa Catarina, marque a alternativa correta:
A) Florianópolis é a mais populosa, seguida por Blumenau.
B) Joinville é a mais populosa, seguida por Florianópolis.
C) Florianópolis é a mais populosa, seguida por Joinville.
D) Joinville é a mais populosa, seguida por Blumenau.

Questão 19
São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto:
A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
B) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
C) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação
D) Garantir o desenvolvimento Internacional.

Questão 20
Assinale a alternativa que corresponda ao atual Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal de
Bombinhas.
A) Tiago Antônio de Souza e Leandro José dos Santos 
B) Maurício José Leal e Tiago Antônio de Souza
C) Atila Ueliton Rodrigues de Oliveira e Evandro Alcides da Silva
D) Tiago Antônio de Souza e Evandro Alcides da Silva

Conhecimentos Específicos

Questão 21
São atribuições do cargo do Agente de Fiscalização de Temporada, exceto:

A) Emitir autos de infração fiscal relativas as atividades em temporada de veraneio.
B) Fiscalizar o uso dos logradouros públicos.
C) Orientar e prestar informações aos turistas.
D) Organizar, selecionar e orientar a participação dos praticantes de esportes.

Questão 22
De acordo com a lei complementar 181/2013 marque a alternativa incorreta em relação ao comércio nos
quiosques.

A) Os licenciados para a venda de mercadorias em quiosques não poderão exercer de forma ambulante
a atividade.
B) Somente poderá ser comercializado nos quiosques bebidas em embalagens descartáveis, churros,
milho verde, crepe, coco verde e petiscos.
C) As benfeitorias e os reparos dos quiosques, dependem de prévia e expressa autorização do Município
e serão incorporadas a estes.
D) O Licenciado não terá direito à indenização nem poderá reter as benfeitorias, passando a integrar o
patrimônio do Município.

Questão 23
Segundo Código Tributário Municipal, assinale a alternativa na qual não é necessária a prévia licença.

A) O turismo nas praias e áreas púbicas do município.
B) O abate de animais.



C) A execução de obras, arruamentos e loteamentos.
D) A veiculação de publicidade em geral.

Questão 24
Conforme Código Tributário Municipal é correto afirmar sobre o termo de apreensão:

A) A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante solicitação ao poder legislativo.
B) A apreensão pode compreender bens móveis e imóveis de qualquer natureza quando constituem
prova de fraude, simulação, adulteração, ou falsificação.
C) Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias, existentes em poder de contribuintes
ou de terceiros que constituam prova de infração da legislação tributaria.
D) Lavrado o auto de infração ou termo de apreensão, por esses mesmos documentos será o sujeito
ativo intimado a recolher o débito, cumprir o que lhe for determinado ou apresentar defesa.

Questão 25
De acordo com disposto no código tributário,  a  ação para cobrança do crédito  tributário  prescreve,
contados da data de sua constituição definitiva no prazo de:
A) 3 anos
B) 4 anos
C) 5 anos
D) 10 anos

Questão 26
Assinale a alterativa incorreta de acordo com disposto no Estatuto do Servidor Público Municipal.

A) Servidor Público Municipal é a pessoa legalmente investida em cargo público.
B) Quadro é o agrupamento de classes de cargos, dispostos de acordo com a natureza profissional e
complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou entidade.
C) Classe é o conjunto de cargos de idêntica natureza denominação e qualificação.
D)  Entende-se  por  lotação  o  número  de  servidores  que  devam  ter  exercício  em  cada  unidade
administrativa.

Questão 27
A vacância do cargo público ocorre nas seguintes condições, exceto:

A) Licencia Prêmio
B) Aposentadoria
C) Posse em outro cargo inacumulável
D) Exoneração

Questão 28
Segundo Lei Complementar 050/2006, os atos dos servidores, autoridades e órgãos colegiados devem
se levados ao conhecimento dos interessados, mediante intimação ou de simples comunicação. Desta
forma, fica disposto que a intimação deve indicar, exceto:

A) Conteúdo do ato ou exigência a que se refere.
B) Prazo para pagamento ou recurso, quando for o caso.
C) O número do auto de infração lavrado.
D) Repartição, local, data, assinatura, nome e matrícula da autoridade ou servidor do qual emana.

Questão 29
Marque a alternativa correta. O auto de infração deverá ser lavrado em 3 (três) vias, tendo o seguinte
destino:
A) A primeira e a segunda serão apresentadas, após sua lavratura, à repartição ou órgão competente,
mediante recibo.
B) A primeira será entregue ao infrator ou a seu preposto, por ocasião da lavratura.
C) A terceira será entregue ao infrator ou a seu preposto, por ocasião da lavratura.
D) A primeira e a terceira serão apresentadas, após sua lavratura, à repartição ou órgão competente,
mediante recibo.



Questão 30
Assinale a alternativa incorreta com relação às competências comuns em que o Município de Bombinhas
exerce juntamente com a União e o Estado.

A) Cuidar da saúde, assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
B) Legislar sobre assuntos de interesse local
C) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
D) Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais  e de
saneamento básico.
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