
 
 

 
 

  Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC 

Edital de Concurso Público nº 01/2022  

__________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
São         hipóteses         de         exclusão         do         crédito         tributário,
dispostas         expressamente         pelo         Código         Tributário
Nacional.

(A) Prescrição         e         decadência.

(B) Isenção         e         anistia.

(C) Compensação         e         remissão.

(D) Pagamento         e         transação.

Questão 02
Analise         as         proposições         e         responda.

I.União.

II.Estados.

III.Municípios.

A         luz         da         Constituição         Federal         de         1988,         é
CORRETO         afirmar         que         Impostos,         taxas         e
contribuição         de         melhorias,         decorrentes         de         obras
públicas,         poderão         ser         instituídas,         entre         as
proposições         dispostas         acima,         apenas         pelas
indicadas         na         alternativa.

(A) I,         II         e         III.

(B) II         e         III.

(C) I         e         II.

(D) III.

Questão 03
Em         conformidade         com         a         Lei         nº         5.172         de         1966,         que
dispõe         sobre         o         Sistema         Tributário         Nacional         e         institui
normas         gerais         de         direito         tributário         aplicáveis         à
União,         Estados         e         Municípios,         são         hipóteses         em         que
se         extingue         o         crédito         tributário,         EXCETO.

(A) Pagamento.

(B) Transação.

(C) Compensação.

(D) Moratória.

Questão 04
O         Código         Tributário         Nacional         prevê         que         serão
solidariamente         obrigadas         as         pessoas         que         tenham
interesse         comum         na         situação         que         constitua         o         fato
gerador         da         obrigação         principal         e         as         pessoas
expressamente         designadas         por         Lei.         Salvo         previsão
de         Lei         em         contrário,         são         efeitos         da         solidariedade,

EXCETO:

(A) A         interrupção         da         prescrição,         em         favor         ou         contra
um         dos         obrigados,         favorece         ou         prejudica         aos
demais.

(B) A         remissão         de         crédito         exonera         todos         os
obrigados,         salvo         se         outorgada         pessoalmente         a
um         deles,         subsistindo,         nesse         caso,         a
solidariedade         quanto         aos         demais         pelo         saldo.

(C) O         pagamento         efetuado         por         um         dos         obrigados
não         aproveita         aos         demais.

(D) A         isenção         de         crédito         exonera         todos         os
obrigados,         salvo         se         outorgada         pessoalmente         a
um         deles,         subsistindo,         nesse         caso,         a
solidariedade         quanto         aos         demais         pelo         saldo.

Questão 05
E         consonância         com         o         Código         Tributário         Nacional,
instituído         pela         Lei         nº         5.172         de         1966,         analise         as
assertivas         e         responda.

I.Fato         gerador         da         obrigação         principal         é         a         situação
definida         em         lei         como         necessária         e         suficiente         à         sua
ocorrência.

II.Fato         gerador         da         obrigação         acessória         é         qualquer
situação         que,         na         forma         da         legislação         aplicável,
impõe         a         abstenção         de         ato         que         não         configure
obrigação         principal.

III.Fato         gerador         da         obrigação         acessória         é         qualquer
situação         que,         na         forma         da         legislação         aplicável,
impõe         a         prática         de         ato         que         não         configure         obrigação
principal.

Sobre         o         fato         gerador,         disposto         no         Código         Tributário
Nacional,         é         CORRETO         o         afirmado         nas         assertivas:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) I         e         II,         apenas.

(C) I,         II         e         III.

(D) II         e         III,         apenas.

Questão 06
Em         que         pese         o         Imposto         Sobre         Serviços         de
Qualquer         Natureza,         de         competência         dos         Municípios
e         do         Distrito         Federal,         regulado         pela         Lei
Complementar         nº         116         de         2003,         é         CORRETO
afirmar         que         a         alíquota         mínima         do         referido         imposto         é
de:

(A) 3%         (três         por         cento).

(B) 2%         (dois         por         cento).

(C) 4%         (quatro         por         cento).
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(D) 5%         (cinco         por         cento).

Questão 07
Podemos         afirmar         que         a         capacidade         tributária         seja         o
direito         de         cobrar         ou         o         dever         de         recolher
determinados         tributos.         Nesse         sentido,         em
conformidade         com         o         Código         tributário         Nacional,         é
INCORRETO         afirmar         que         a         capacidade         tributária
passiva         independe:

(A) De         achar-se         a         pessoa         natural         sujeita         a         medidas
que         importem         privação         ou         limitação         do
exercício         de         atividades         civis,         comerciais         ou
profissionais,         salvo         da         administração         direta         de
seus         bens         ou         negócios.

(B) De         estar         a         pessoa         jurídica         regularmente
constituída,         bastando         que         configure         uma
unidade         econômica.

(C) De         estar         a         pessoa         jurídica         regularmente
constituída,         bastando         que         configure         uma
unidade         profissional.

(D) Da         capacidade         civil         das         pessoas         naturais.

Questão 08
Em         setembro         de         2020         foi         publicada         a         lei         que
majorou         a         alíquota         do         IPI         dos         veículos         automotores.
A         partir         de         quando         os         carros         serão         vendidos         mais
caros?

(A) Janeiro         de         2021.

(B) Dezembro         de         2020.

(C) Outubro         de         2021.

(D) Novembro         de         2020.

Questão 09
Em         consonância         com         a         Lei         Complementar         nº116         de
2003,         que         dispõe         sobre         imposto         sobre         serviços         de
qualquer         natureza,         de         competência         dos         Municípios
e         do         Distrito         Federal,         é         CORRETO         afirmar         que         o
referido         imposto         incide         sobre:

(A) O         valor         intermediado         no         mercado         de         títulos         e
valores         mobiliários,         o         valor         dos         depósitos
bancários,         o         principal,         juros         e         acréscimos
moratórios         relativos         a         operações         de         crédito
realizadas         por         instituições         financeiras.

(B) As         exportações         de         serviços         para         o         exterior         do
País.

(C) O         serviço         proveniente         do         exterior         do         País         ou
cuja         prestação         se         tenha         iniciado         no         exterior         do
País.

(D) A         prestação         de         serviços         em         relação         de
emprego,         dos         trabalhadores         avulsos,         dos

diretores         e         membros         de         conselho         consultivo         ou
de         conselho         fiscal         de         sociedades         e         fundações,
bem         como         dos         sócios-gerentes         e         dos
gerentes-delegados.

Questão 10

E         consonância         com         o         Código         Tributário         Nacional,
instituído         pela         Lei         nº         5.172         de         1966,         analise         as
assertivas         e         responda.

I.A         obrigação         principal         surge         com         a         ocorrência         do
fato         gerador,         tem         por         objeto         o         pagamento         de         tributo
ou         penalidade         pecuniária         e         extingue-se         juntamente
com         o         crédito         dela         decorrente.

II.A         obrigação         acessória         decorre         da         legislação
tributária         e         tem         por         objeto         as         prestações,         positivas
ou         negativas,         nela         previstas         no         interesse         da
arrecadação         ou         da         fiscalização         dos         tributos.

III.A         obrigação         acessória,         pelo         simples         fato         da         sua
inobservância,         converte-se         em         obrigação         principal
relativamente         à         penalidade         pecuniária.

Das         assertivas         sobre         obrigação         tributária         principal         e
acessória,         é         CORRETO         o         indicado         na         alternativa.

(A) III         e         I,         apenas.

(B) I         e         II,         apenas.

(C) I,         II         e         III.

(D) II         e         III,         apenas.

Questão 11
Preservada         as         garantias         constitucionais         ao
contribuinte,         a         luz         do         sistema         tributário         nacional,         é
CORRETO         afirmar         que         a         União         poderá         instituir
impostos         sobre:

(A) Patrimônio,         renda         ou         serviços,         uns         dos         outros.

(B) Livros,         jornais,         periódicos         e         o         papel         destinado         a
sua         impressão.

(C) Templos         de         qualquer         culto.

(D) Produtos         industrializados.

Questão 12
A         União         poderá         instituir         impostos,         desde         que         sejam
não-cumulativos         e         não         tenham         fato         gerador         ou         base
de         cálculo         próprios         dos         discriminados         na
Constituição,         mediante:

(A) Lei         Complementar.

(B) Decreto.
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(C) Medida         Provisória.

(D) Resolução.

Questão 13
O         imposto         é         um         tributo         obrigatório,         cobrado         pelo
governo.         Nesse         sentido,         em         consonância         com         a
Constituição         Federal         de         1988,         a         união         é
competente         para         instituir         determinados         impostos,
exceto         sobre:

(A) Propriedade         territorial         rural.

(B) Transmissão         causa         mortis         e         doação,         de
quaisquer         bens         ou         direitos.

(C) Produtos         industrializados.

(D) Renda         e         proventos         de         qualquer         natureza.

Questão 14
O         direito         de         a         Fazenda         Pública         constituir         o         crédito
tributário         extingue-se         após         5         (cinco)         anos,         contados
do         primeiro         dia         do         exercício         seguinte         àquele         em
que         o         lançamento         poderia         ter         sido         efetuado         ou         da
data         em         que         se         tornar         definitiva         a         decisão         que
houver         anulado,         por         vício         formal,         o         lançamento
anteriormente         efetuado.         No         caso         da         ação         para         a
cobrança         do         crédito         tributário         prescreve         em:

(A) Três         anos,         contados         da         data         da         sua
constituição         definitiva.

(B) Um         ano,         contado         da         data         da         sua         constituição
definitiva.

(C) Cinco         anos,         contados         da         data         da         sua
constituição         definitiva.

(D) Quatro         anos,         contados         da         data         da         sua
constituição         definitiva.

Questão 15
Em         consonância         com         o         Código         Tributário         Nacional,
na         falta         de         eleição,         pelo         contribuinte         ou
responsável,         de         domicílio         tributário,         na         forma         da
legislação         aplicável,         será         considerada         como         tal,
EXCETO:

(A) A         sede         da         repartição         no         território         da         entidade
tributante,         no         caso         das         pessoas         jurídicas         de
direito         público.

(B) O         lugar         da         sua         sede,         ou,         em         relação         aos         atos
ou         fatos         que         derem         origem         à         obrigação,         o         de
cada         estabelecimento,         no         caso         das         pessoas
jurídicas         de         direito         privado         ou         às         firmas
individuais.

(C) A         sua         residência         habitual,         ou,         sendo         esta
desconhecida,         o         centro         habitual         de         sua
atividade,         no         caso         das         pessoas         naturais.

(D) A         sua         residência         habitual,         ou,         sendo         esta
incerta,         o         centro         habitual         de         sua         atividade,         no
caso         das         pessoas         naturais.

Questão 16
Art.         116.         Salvo         disposição         de         lei         em         contrário,
considera-se         ocorrido         o         fato         gerador         e         existentes         os
seus         efeitos:         II         -         tratando-se         de         situação         jurídica,
desde         o         momento         em         que         esteja         definitivamente
constituída,         nos         termos         de         direito         aplicável.         Nesse
sentido,         analise         as         assertivas         e         responda.

I.Sendo         suspensiva         a         condição,         desde         o         momento
de         seu         implemento.

II.Sendo         resolutória         a         condição,         desde         o         momento
da         prática         do         ato.

III.Sendo         resolutória         a         condição,         desde         o         momento
da         celebração         do         negócio.

Para         efeitos         do         descrito         no         período         anterior,         salvo
disposição         de         Lei         em         contrário,         os         atos         ou         negócios
jurídicos         condicionais         reputam-se         perfeitos         e
acabados,         nas         hipóteses         das         assertivas:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) I         e         II,         apenas.

(C) II         e         III,         apenas.

(D) I,         II         e         III.

Questão 17
Analise         as         proposições         e         responda.

I.Contribuinte         é         o         prestador         do         serviço.

II.A         base         de         cálculo         do         imposto         é         o         preço         do
serviço.

III.Não         se         incluem         na         base         de         cálculo         do         Imposto
Sobre         Serviços         de         Qualquer         Natureza         o         valor         dos
materiais         fornecidos         pelo         prestador         dos         serviços         de
reparação,         conservação         e         reforma         de         edifícios,
estradas,         pontes,         portos         e         congêneres         (exceto         o
fornecimento         de         mercadorias         produzidas         pelo
prestador         dos         serviços,         fora         do         local         da         prestação
dos         serviços,         que         fica         sujeito         ao         ICMS).

Em         consonância         com         a         Lei         116         de         2003,         que         regula
o         Imposto         Sobre         Serviços         de         Qualquer         Natureza,
das         proposições         acima,         estão         CORRETAS         apenas
as         indicadas         na         alternativa.

(A) I         e         III.
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(B) III.

(C) I         e         II.

(D) I,         II         e         III.

Questão 18
Analise         as         assertivas         e         responda.

I.Importação         de         produtos         estrangeiros.

II.Exportação,         para         o         exterior,         de         produtos
nacionais         ou         nacionalizados.

III.Operações         de         crédito,         câmbio         e         seguro,         ou
relativas         a         títulos         ou         valores         mobiliários.

IV.Propriedade         territorial         rural.

Sem         prejuízo         de         outras         garantias         asseguradas         ao
contribuinte,         a         Constituição         Federal         prevê
limitações         ao         poder         de         tributar,         instituindo         vedações
à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito         Federal         e         aos
Municípios.         Nesse         sentido,         é         CORRETO         afirmar
que         compete         à         União         instituir         impostos         sobre:

(A) II         e         III,         apenas.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) I         e         IV,         apenas.

(D) I         e         III,         apenas.

Questão 19
Em         consonância         com         as         normas         tributárias
brasileiras,         ao         afirmar         que         uma         pessoa         não         pode
ser         tributada         sobre         algo         que,         no         momento         em         que
foi         feito,         não         havia         legislação         indicando
recolhimento         de         tributo         sobre         o         ato,         estamos
fazendo         alusão         ao         princípio         do         direito         tributário
indicado         na         alternativa.

(A) Personalidade.

(B) Anterioridade.

(C) Isonomia.

(D) Irretroatividade.

Questão 20
A         Legislação         brasileira,         sobre         o         sistema         tributário
nacional,         define         que         sujeito         passivo         da         obrigação
principal         é         a         pessoa         obrigada         ao         pagamento         de
tributo         ou         penalidade         pecuniária.         Nesse         sentido,         em
conformidade         com         o         Código         Tributário         Nacional,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) O         sujeito         passivo         da         obrigação         principal         será
responsável,         quando         tenha         relação         pessoal         e

direta         com         a         situação         que         constitua         o         respectivo
fato         gerador.

(B) Sujeito         passivo         da         obrigação         acessória         é         a
pessoa         obrigada         às         prestações         que         constituam
o         seu         objeto.

(C) O         sujeito         passivo         da         obrigação         principal         será
contribuinte,         quando,         revestindo         a         condição         de
contribuinte,         sua         obrigação         decorra         de
disposição         expressa         de         lei.

(D) O         sujeito         passivo         da         obrigação         principal         será
responsável,         quando,         revestindo         a         condição         de
contribuinte,         sua         obrigação         decorra         de
disposição         expressa         de         lei.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 21 a 30.

Dia         de         Faxina

Estava         precisando         fazer         uma         faxina         em         mim...
Jogar         alguns         pensamentos         indesejados         para         fora,
lavar         alguns         tesouros         que         andavam         meio
enferrujados...

Tirei         do         fundo         das         gavetas         lembranças         que         não         uso
e         não         quero         mais.

Joguei         fora         alguns         sonhos,         algumas         ilusões...
Papéis         de         presente         que         nunca         usei,         sorrisos         que
nunca         darei;

Joguei         fora         a         raiva         e         o         rancor         das         flores         murchas
que         estavam         dentro         de         um         livro         que         não         li.         Olhei
para         meus         sorrisos         futuros         e         minhas         alegrias
pretendidas...         E         as         coloquei         num         cantinho,         bem
arrumadas.

Fiquei         sem         paciência!...         Tirei         tudo         de         dentro         do
armário         e         fui         jogando         no         chão:         Paixões         escondidas,
desejos         reprimidos,         palavras         horríveis         que         nunca
queria         ter         dito,         mágoas         de         um         amigo,         lembranças
de         um         dia         triste...         Mas         lá         também         havia         outras
coisas...         e         belas!

(...)

Joguei         direto         no         saco         de         lixo         os         restos         de         um         amor
que         me         magoou.         Peguei         as         palavras         de         raiva         e         de
dor         que         estavam         na         prateleira         de         cima,         porque
quase         não         as         uso,         e         também         joguei         fora         no         mesmo
instante!

(...)

Coloquei         nas         prateleiras         de         baixo         algumas
lembranças         da         infância,         na         gaveta         de         cima         as         da
minha         juventude         e,         pendurada         bem         à         minha         frente,
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coloquei         a         minha         capacidade         de         amar...         e         de
recomeçar...

Disponível         em:         https://www.contandohistorias.com.br/html/contandohistorias.html

-         Adaptado

Questão 21
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         oração         "Mas         lá
também         havia         outras         coisas...         e         belas!"?

(A) Sujeito         Oculto.

(B) Sujeito         Indeterminado.

(C) Sujeito         Simples.

(D) Sujeito         Inexistente.

Questão 22
No         trecho         "...         Papéis         de         presente         que         nunca         usei,
sorrisos         que         nunca         darei"         a         palavra         "QUE",         no
contexto         em         que         foi         empregada         pertence         a         seguinte
classe         gramatical:

(A) Conjunção.

(B) Preposição.

(C) Pronome.

(D) Interjeição.

Questão 23
No         trecho         "Tirei         do         fundo         das         gavetas
LEMBRANÇAS         que         não         uso         e         não         quero         mais",         o
termo         LEMBRANÇAS"         está         exercendo         função
sintática         de:

(A) Aposto.

(B) Adjunto         Adnominal.

(C) Predicativo         do         Sujeito.

(D) Objeto         Direto.

Questão 24
No         trecho         "Coloquei         nas         prateleiras         de         baixo
algumas         lembranças         da         infância,         na         gaveta         de         cima
as         da         minha         juventude         e,         pendurada         bem         à         minha
frente,         coloquei         a         minha         capacidade         de         amar...         e         de
recomeçar..."         o         fenômeno         linguístico         da         crase         teve
de         ocorrer         porque:

(A) No         contexto         em         que         foi         empregada,         a         crase         é
facultativa.

(B) Está         atendendo         à         regência         verbal         de         "coloquei"
que         exige         a         preposição         "a"         e         pela         presença         de
artigo         definido         feminino         singular.

(C) Trata-se         de         uma         locução         adverbial         feminina         que
sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

(D) Está         atendendo         à         regência         nominal         de
"pendurada"         que         exige         a         preposição         "a"         e         pela
presença         de         artigo         definido         feminino         singular.

Questão 25
A         colocação         do         pronome         oblíquo         em         "porque         quase
não         as         uso,         e         também         joguei         fora         no         mesmo
instante"         foi         corretamente         empregada         pois:

(A) Quando         o         verbo         estiver         precedido         de         palavras
que         atraem         o         pronome         para         antes         do         verbo
faz-se         necessário         o         uso         de         próclise.

(B) Quando         o         verbo         estiver         precedido         de         advérbio
de         negação         faz-se         necessário         o         uso         de         ênclise.

(C) A         colocação         pronominal         depois         do         verbo         deverá
ser         usada         em         orações         iniciadas         com         verbos,
uma         vez         que         não         se         iniciam         frases         com
pronomes         oblíquos.

(D) É         facultativo         o         uso         da         ênclise         caso         o         verbo         não
se         encontre         no         início         da         frase,         mesmo         que         haja
situações         que         justifiquem         o         uso         específico         de
uma         forma         de         colocação         pronominal.

Questão 26
Em         "COLOQUEI         nas         prateleiras         de         baixo         algumas
lembranças         da         infância",         a         forma         verbal
"COLOQUEI"         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         direta.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Intransitiva.

(D) Transitiva         indireta.

Questão 27
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à
comunicação,         tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         texto         e
que         produz         sentidos         figurados         por         meio         de
comparações         sem         termos         comparativos:

(A) Metáfora.

(B) Paradoxo.

(C) Comparação.

(D) Metonímia.
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Questão 28
Em         relação         às         regras         de         acentuação         gráfica,
assinale         a         alternativa         que         a         justificativa         entre
parênteses         está         INCORRETA.

(A) ...e         TAMBÉM         joguei         fora         no         mesmo         instante!
(TAMBÉM         -         Acentuam-se         as         oxítonas
terminadas         em         EM).

(B) Fiquei         sem         PACIÊNCIA!...         (PACIÊNCIA         -
Acentuam-se         as         paroxítonas         terminadas         em
ditongo         crescente).

(C) Tirei         tudo         de         dentro         do         ARMÁRIO         e         fui         jogando
no         chão.         (ARMÁRIO         -         Acentuam-se         as
paroxítonas         terminadas         em         ditongo         crescente).

(D) Mas         LÁ         também         havia         outras         coisas...         e
belas!(LÁ         -         Acentuam-se         as         oxítonas
terminadas         em         A).

Questão 29
No         período         "...         MAS         lá         também         havia         outras
coisas...         e         belas!",         a         conjunção         "MAS"         expressa
uma         ideia         de:

(A) Explicação.

(B) Oposição.

(C) Conclusão.

(D) Adição.

Questão 30
No         fragmento         "Joguei         fora         a         raiva         e         o         rancor         das
flores         murchas         que         estavam         dentro         de         um         livro         que
não         li"         as         orações         relacionam-se         sintaticamente
através         do         processo         de:

(A) Coordenação.

(B) Correlação.

(C) Subordinação.

(D) Justaposição.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
A         colonização         do         estado         de         Santa         Catarina         se         deu
sob         forte         influência         alemã         e         italiana,         porém,         mesmo
que         em         menor         número,         povos         de         outros         países
também         participaram         deste         processo,
destacando-se         os:

(A) Ucranianos,         holandeses,         russos,         australianos,
luxemburgueses         e         franceses.

(B) Holandeses,         austríacos,         japoneses,         ucranianos,
russos         e         poloneses.

(C) Açorianos,         poloneses,         ucranianos,         holandeses,
austríacos         e         japoneses.

(D) Luxemburgueses,         ucranianos,         holandeses,
russos,         poloneses         e         austríacos.

Questão 32
O         Brasil         é         um         dos         seletos         países         do         mundo         que
possuem         monumentos         construídos         por         mãos
humanas,         assim         reconhecidos         internacionalmente,
sendo         o         principal         deles         o         Cristo         Redentor         que         se
encontra         na         cidade         do         Rio         de         Janeiro         e         ostenta         o
título         de:

(A) Uma         das         sete         maravilhas         do         mundo         moderno.

(B) O         mais         importante         monumento         de         finalidade
religiosa         do         mundo.

(C) O         maior         monumento         moderno         do         mundo.

(D) O         maior         espaço         cultural         de         preservação
ambiental         do         mundo.

Questão 33
Segundo         a         Lei         Orgânica         de         Bandeirante/SC,         o
servidor         público         estável         só         perderá         o         cargo         em
virtude         de:

(A) Projeto         de         extinção         do         cargo,         aprovado         na
Câmara         dos         Vereadores.

(B) Solicitação         do         Conselho         Municipal         de         Ética         no
Serviço         Público.

(C) Determinação         do         Poder         Executivo.

(D) Sentença         judicial         ou         mediante         processo
administrativo         em         que         lhe         seja         assegurada
ampla         defesa.

Questão 34
A         maior         parte         da         população         brasileira         sofreu         com
problemas         financeiros         gerados         no         momento         em         que
eclodiu         a         pandemia         do         coronavírus,         fazendo         subir         o
números         de         desempregados         no         país,         pois         mesmo
aqueles         que         tiravam         sua         renda         de         pequenos
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trabalhos         formais         e         informais         foram         prejudicados
com         as         restrições         instituídas         no         combate         ao         vírus.         A
fim         de         reduzir         os         impactos         causados         no         cenário
citado,         o         governo         federal         instituiu         um         programa         de
apoio         financeiro         chamado         de:

(A) Bolsa         Brasil.

(B) Auxílio         emergencial.

(C) Bolsa         família.

(D) Auxílio         Brasil.

Questão 35
No         ano         de         1995         a         comunidade         de         Bandeirante
tornou-se         município,         desvinculando-se         da         cidade
de:

(A) São         Miguel         do         Oeste.

(B) Belmonte.

(C) Iporã         do         Oeste.

(D) Descanso.
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