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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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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5: 

Israel: brasileiro é o primeiro a receber remédio da Pfizer

Simcha Neumark, de 33 anos, foi o primeiro infectado com covid naquele país

             O brasileiro Simcha Neumark, primeiro infectado com covid-19, em Israel, entrou para a história
ao ser também o primeiro paciente a receber o remédio da Pfizer, o Paxlovid, naquele país.
             O economista, que tem a doença autoimune de Crohn, explicou que tomou quatro doses da
vacina  contra  a  covid-19,  sendo  duas  doses em Israel  e  duas  no Brasil,  mas não  conseguiu  criar
anticorpos suficientes contra o coronavírus.  Quando sua infecção por  covid-19 foi  notificada,  ele foi
procurado para receber o medicamento.
            “Chamaram-me e falaram que eu seria o primeiro, não tem muito teste, mas sim uma autorização
de emergência, e para mim compensava pelo que eu sentia, febre e dor de garganta, eu tinha medo de
parar no hospital”, disse em entrevista à GloboNews.
             O economista afirmou que o remédio deu uma sensação de cansaço inicial, mas que os
sintomas da covid-19 acabaram. “No meu caso clínico, em questão de 15 horas houve uma melhora
muito grande. Eu estava com febre de 39.5ºC, que parou; uma dor de garganta forte, que parou, e as
enxaquecas pararam. Eu sinto um cansaço, como se fosse uma (recuperação) pós-gripe. Então, parece
que você sai de uma covid para uma mononucleose, mas, certeza, é uma sensação muito melhor que o
começo da doença”.
             O brasileiro, de 33 anos, explicou os sintomas que teve no início. "Me cuidei muito durante a
pandemia, mas na sexta-feira (31) eu fiquei com sintomas muito fortes. No sábado fiquei com uma febre
muito alta, dor de garganta, enxaqueca muito forte", explicou o economista.
             Simcha explicou que o tratamento consiste no uso de seis pílulas diárias, sendo a ingestão de
três pela manhã e três à noite durante cinco dias seguidos. Desde o início do uso dos medicamentos as
autoridades israelenses fazem teleconsultas duas vezes por dia com ele para analisar se surgiram novos
sintomas em razão do uso das pílulas ou mesmo pela covid-19.
              Israel anunciou, nesta quarta-feira, 5, que registrou quase 12 mil novos casos de covid-19 nas
últimas 24 horas, um novo teto desde o início da pandemia.
              Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 11.978 novos casos desde terça-
feira, superando as 11.344 infecções de 2 de setembro de 2021.

(https://www.terra.com.br/noticias/mundo/israel-brasileiro-e-o-primeiro-a-receber-remedio-da-
pfizer,534010efb2f7bc8669e2b4b0679e2beewo4jl39r.html)

Questão 01
Assinale a alternativa correta:

A) O tratamento consiste na ingestão de três pílulas diárias.
B) A ingestão das pílulas deve ocorrer por sete dias.
C) Após o início do tratamento, não foi possível perceber melhoras nos sintomas da doença.
D) O nome do medicamento recebido pelo paciente em Israel é Paxlovid.

Questão 02
Analise a oração:

“Desde o início do uso dos medicamentos as autoridades israelenses fazem teleconsultas duas vezes
por dia com ele para analisar se surgiram novos sintomas em razão do uso das pílulas ou mesmo pela
covid-19”.

O termo destacado pode ser classificado como:
A) adjetivo
B) numeral
C) advérbio
D) substantivo

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/israel-brasileiro-e-o-primeiro-a-receber-remedio-da-pfizer,534010efb2f7bc8669e2b4b0679e2beewo4jl39r.html
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/israel-brasileiro-e-o-primeiro-a-receber-remedio-da-pfizer,534010efb2f7bc8669e2b4b0679e2beewo4jl39r.html


Questão 03
Assinale a opção que substitui corretamente a palavra destacada, sem que altere o sentido da oração:

“Israel anunciou, nesta quarta-feira, 5, que registrou quase 12 mil novos casos de covid-19 nas últimas
24 horas, um novo teto desde o início da pandemia. ”

A) profetizou
B) prometeu
C) divulgou
D) camuflou

Questão 04
Analise o trecho abaixo:

“O brasileiro Simcha Neumark, primeiro infectado com covid-19, em Israel, entrou para a história ao ser
também o primeiro paciente a receber o remédio da Pfizer, o Paxlovid, naquele país.”

A palavra em destaque pode ser classificada como:
A) numeral
B) adjetivo
C) advérbio
D) substantivo

Questão 05
Assinale a alternativa que apresenta somente trissílabas:

A) anunciou – novos – paciente 
B) noite – uso – início 
C) febre – garganta – dia 
D) Israel – pílulas – sintomas

Leia a tirinha abaixo e responda as questões 6, 7, 8: 

(https://brasilescola.uol.com.br)



Questão 06
 Ao analisar a expressão “dedo indicador”, é possível perceber a presença de uma:

A) metonímia
B) perífrase
C) metáfora
D) sinestesia

Questão 07
Assinale a alternativa correta, de acordo com a tirinha:

A) Por ser uma criança, Mafalda não percebe as injustas relações entre patrões e operários.
B) Mafalda não sabe ainda o significado de “indicador de desemprego”.
C) Mafalda não sabe a relevância do dedo indicador.
D) Para Mafalda, patrões e operários possuem ótima relação em todos os locais de trabalho.

Questão 08
Analise o trecho a abaixo:

“(...) vão para a rua!”

O termo destacado pode ser classificado como:
A) preposição
B) adjetivo
C) verbo
D) substantivo

Questão 09
Analise a oração:

“Ela parece feliz com os resultados.”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) Verbo Intransitivo
B) Verbo Transitivo Direto
C) Verbo de Ligação
D) Verbo Transitivo Indireto

Questão 10
Analise o excerto:

“Choveu muito no domingo”.

O sujeito da oração acima pode ser classificado como:
A) indeterminado
B) composto
C) simples
D) inexistente

Matemática

Questão 11
Tetraedro não é:

a) Um poliedro regular;
b) Composto por 4 faces;
c)  Composto de 6 arestas;
d) Composto por 6 vértices.



Questão 12
Um quadrado é descrito como tendo seu lado, em metros, igual a x+1. Qual será o valor de x para que 
sua área seja igual a 9m?

a) 2
b) 4
c) 8
d) 9

Questão 13
Em uma festa de aniversário, o Convidado 1 comeu 1/4 do bolo, enquanto o Convidado 2 comeu 4/8 do 
bolo. Quanto de bolo sobrou para os outros convidados?

a) 1/5 de bolo;
b) 0,25 de bolo;
c) 0,50 de bolo;
d) 30% de bolo. 

Questão 14
Dos números abaixo, todos são quadrados perfeitos, exceto:

a) 4
b) 25
c) 50
d) 100

Questão 15
A fração 2/8 escrita em forma de fração centesimal é:

a) 25/100
b) 100/25
c) 100/100
d) 100 

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O grupo _____________ é um grupo fundamentalista retomou o poder do Afeganistão 20 anos depois
que eles foram derrubados pelas tropas norte-americanas que invadiram o país em 2021. A retomada do
poder pelo grupo se iniciou com o anúncio do governo norte-americano de que as tropas dos Estados
Unidos abandonariam o país.

Assinale a alternativa que preencha a lacuna com o nome correto do grupo fundamentalista.
A) Neonazis 
B)  Al Qaeda
C) Talibã
D) QAnon 

Questão 17
Com ele, será possível enviar dinheiro para outra pessoa, ou para um estabelecimento, via celular, de
forma tão simples quanto mandar uma mensagem. Para realizar transações não será necessário mais
informar número de agência e conta.  Esses dados serão substituídos por CPF,  CNPJ ou celular,  à
escolha do usuário.
A qual sistema de pagamento o texto acima se refere?

Assinale a alternativa correta.
A) QR code
B) Sistema de pagamento via WhatsApp

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm


C) Conta digital
D) PIX

Questão 18
Sobre a bandeira do estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta:

A) a Bandeira de Santa Catarina é composta de três faixas horizontais de igual largura, sendo as das
extremidades brancas e a do centro vermelha; sobre as faixas, um losango verde-claro representando a
vegetação e, no centro desse, as Armas do Estado.
B) a Bandeira de Santa Catarina é composta de três faixas horizontais de igual largura, sendo as das
extremidades vermelhas e a do centro branca; sobre as faixas, um losango verde-escuro representando
as forças armadas e, no centro desse, as Armas do Estado.
C) a Bandeira de Santa Catarina passou a ser composta de três faixas horizontais de igual largura,
sendo as das extremidades vermelhas e a do centro branca; sobre as faixas, um losango verde-claro
representando a vegetação e, no centro desse, as Armas do Estado.
D) a Bandeira de Santa Catarina passou a ser composta de três faixas horizontais de igual largura,
sendo  as  das  extremidades  vermelhas  e  a  do  centro  branca;  sobre  as  faixas,  um  losango  azul
representando a vegetação e, no centro desse, as Armas do Estado.

Questão 19
O Brasil possui dois centros de lançamento também chamados de centros espaciais. Esses são locais
de onde partem os foguetes (lançadores) que carregam várias cargas espaciais. Nesses centros são
realizados desde o lançamento em si até operações como montagem e finalização da construção dos
veículos lançadores que são chamadas operações de solo.
Qual o nome desses dois centros?

Assinale a alternativa correta:
A) Centro de Lançamento de Atalaia (CLA) e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI)
B) Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI)
C) Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e o Centro de Lançamento da Barreira do Cais (CLBC)
D) Centro de Lançamento de Atalanta (CLA) e o Centro de Lançamento da Barreira do Inverno (CLBI)

Questão 20
No Brasil em 2021, aconteceu na manhã de 4 de maio um ataque em uma creche em que três crianças
de 1 ano e duas funcionárias,  uma professora e uma agente educativa,  morreram e outras ficaram
feridas.

Assinale, dentre as alternativas abaixo, em qual estado e cidade ocorreu o ataque.
A) Saudade do Iguaçú – Paraná
B) Salete – Santa Catarina
C) Saudades – Santa Catarina
D) Sananduva – Rio Grande do Sul

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Sobre as atribuições do Agente de Fiscalização de Temporada é correto afirmar que:

A) Deve fiscalizar o comércio ambulante e a prestação de serviços, exigindo a exibição da respectiva
licença, não estando apto a emitir autos de infração fiscal relativas a estas.
B) Deve proceder apenas o monitoramento nas praias do Município.
C) Deve fiscalizar o comércio ambulante e a prestação de serviços, exigindo a exibição da respectiva
licença, podendo emitir autos de infração fiscal relativas a estas, se necessário.
D) Deve notificar e autuar seguindo o procedimento administrativo as atividades regulares.



Questão 22
De acordo com a Lei Complementar nº 181/2013, assinale a alternativa correta:
 
A) O prazo de duração das autorizações emitidas para os licenciados na atividade em quiosques será de
duas temporadas, com término em 15 de maio a segunda temporada.
B) O prazo de duração das autorizações emitidas para os licenciados na atividade em quiosques será de
uma temporada, com término em 15 de maio.
C) O prazo de duração das autorizações emitidas para os licenciados na atividade em quiosques será de
duas temporadas, com término em 01 de maio a segunda temporada.
D) O prazo de duração das autorizações emitidas para os licenciados na atividade em quiosques será de
uma temporada, com término em 01 de maio.

Questão 23
Sobre o licenciamento de atividades ambulantes e prestação de serviços temporários é correto afirmar
que:

A) A licença é pessoal intransferível, podendo somente operar a pessoa licenciada, sendo permitida a
locação, sublocação ou venda do ponto mediante autorização da Secretaria de Finanças.
B) A licença é pessoal intransferível, podendo somente operar a pessoa licenciada, sendo vedada a
locação, sublocação ou venda do ponto.
C) A licença é pessoal intransferível, podendo somente operar sob a administração de cinco familiares
previamente indicados ou pela pessoa licenciada, sendo vedada a locação, sublocação ou venda do
ponto.
D) A licença é pessoal intransferível, podendo somente operar sob a administração de quatro familiares
previamente indicados ou pela pessoa licenciada, sendo permitida a locação, sublocação ou venda do
ponto mediante autorização da Secretaria de Finanças.

Questão 24
Segundo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas, entende-se por inassiduidade
habitual a falta ao serviço, sem causa justificada:

A) Por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
B) Por trinta e cinco dias, interpoladamente, durante o período de seis meses.
C) Por quarenta e cinco dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
D) Por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.

Questão 25
Sobre o Processo Fiscal Tributário, é correto afirmar que:

A) As impugnações a lançamentos e as defesas de auto de infração e de termos de apreensão serão
decididas, em Primeira Instância Administrativa, pelo titular da Fazenda Municipal.
B) As impugnações a lançamentos e as defesas de auto de infração e de termos de apreensão serão
decididas, em Primeira Instância Administrativa, pelo diretor titular de Fiscalização da Fazenda.
C) As impugnações a lançamentos e as defesas de auto de infração e de termos de apreensão serão
decididas, em Primeira Instância Administrativa, pelo Prefeito Municipal.
D) As impugnações a lançamentos e as defesas de auto de infração e de termos de apreensão serão
decididas, em Primeira Instância Administrativa, pelo Agente Fiscal Tributário.

Questão 26
Sobre o auto de infração assinale a alternativa  incorreta.  O auto deverá ser lavrado por autoridade
administrativa competente sendo necessário conter:

A) O local, a data e a hora da lavratura.
B) O nome, o endereço do infrator e de seu estabelecimento, com a respectiva inscrição, quando houver.
C)  A citação  da  descrição  precisa  do  autuado  relativas  a  gênero,  cor  e  aparência  para  fins  de
identificação, quando não fornecido documento de identificação.
D) A assinatura do agente autuante e a indicação de seu cargo ou função.



Questão 27
Assinale a alternativa correta sobre a gratificação natalina:
A) A gratificação natalina corresponde a 1/6 (um seis avos) da remuneração mensal do servidor no
período e será paga até o dia 10 (dez) do mês de dezembro de cada ano, podendo ser parcelada em até
duas vezes.
B) A gratificação natalina corresponde a 1/6 (um seis avos) da remuneração mensal do servidor no
período e será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano, podendo ser parcelada em
até duas vezes.
C) A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração mensal do servidor no
período e será paga até o dia 15 (quinze) do mês de dezembro de cada ano, podendo ser parcelada em
até duas vezes.
D) A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração mensal do servidor no
período e será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano, podendo ser parcelada em
até duas vezes.

Questão 28
De acordo com lei complementar 050/2006, a intimação deverá ser feita, exceto:

A) Pela ciência dada ao intimado por mensagem via correio eletrônico ou em aplicativos de mensagens.
B)  Pessoalmente,  pelo  autor  do  procedimento  ou  outro  servidor  a  quem for  conferida  a  atribuição,
comprovando-se pelo "ciente" do intimado, de proposto seu ou,  no caso de recusa de oposição de
assinatura pela declaração expressa de quem proceder a intimação.
C)  Por  via  postal,  comprovando-se  pelo  aviso  de  recebimento  (AR),  assinado  pelo  intimado,  seu
representante ou por quem o fizer em seu nome.
D) Por edital publicado uma única vez no Diário Oficial do Município.

Questão 29
Sobre as competências privativas ao Município assinale a alternativa incorreta:

A) Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-
escolar, ensino fundamental, ensino médio e cursos superiores.
B) Exercer o poder de polícia administrativa no âmbito de suas atribuições.
C) Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos
D)  Conceder  e  renovar  licença  para  localização  e  funcionamento  de  estabelecimentos  industriais,
comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros

Questão 30
São impostos cuja a cobrança é de competência do município, exceto:

A) Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
B) Imposto Sobre produtos industrializados. 
C) Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis.
D) Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza.


