
 

 
 

                           PROCESSO SELETIVO 01/2019 - FAMAP 
PORTO BELO, 30 de novembro de 2019. 

 

CADERNO DE PROVA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 
 

Observe a forma correta de preencher o cartão-resposta 
 
 
 
 
 
 
 

 Confira seus dados no cartão-resposta e se a sua prova está de acordo com o cargo desejado;
 Não rasure seu cartão-resposta;
 Assine o cartão-resposta;
 Não é permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico;


 Os últimos três candidatos devem permanecer em sala até que todos os candidatos da sala terminem 

a prova.
 

O gabarito estará disponível no site www.acesseconcursossc.com.br conforme cronograma do edital. 
 

Confira no edital os prazos para recursos. 

 
 

CARGO 

 

FISCAL DE TEMPORADA 

 

 

 

 

 

http://www.acesseconcursossc.com.br/


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01) Leia a frase a seguir e responda o que se 

pede: 

 

“O fiscal aplicou a multa ao vendedor.” 

 

O sujeito da frase é: 

a) Fiscal; 

b) Multa; 

c) Vendedor; 

d) Aplicou. 

 

02) Leia a frase a seguir e responda o que se 

pede: 

 

“Porto Belo possui praias maravilhosas.” 

 

A quantidade de substantivos presente na frase é 

igual a: 

a) Um; 

b) Dois; 

c) Três; 

d) Quatro. 

 

03) Assinale a alternativa que apresenta um 

verbo no particípio: 

a) Comeu; 

b) Fiscalizou; 

c) Abandonará; 

d) Viajado. 

 

04) Leia a oração a seguir e responda o que se 

pede: 

 

“Os turistas lotam as praias nas férias de fim de 

ano.” 

 

A ação da oração é realizada por: 

a) Praias; 

b) Férias; 

c) Turistas; 

d) Fim de ano. 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta um 

verbo no gerúndio: 

a) Cantado; 

b) Amado; 

c) Faltando; 

d) Corrido. 

 

MATEMÁTICA 

 

06) A cada 6 segundos uma onda toca a areia da 

praia, sendo assim é correto afirmar que o 

número de ondas que tocam a praia em 1 hora é 

igual a: 

a) 600; 

b) 360; 

c) 460; 

d) 240. 

 

07) Um terreno com 5.400 metros quadrados 

pode ser dividido em quantos terrenos de 30 

metros de comprimento por 15 metros de 

largura: 

a) 20; 

b) 18; 

c) 12; 

d) 11. 

 

08) Uma lancha custa R$ 380.000,00, se 

adicionarmos 17% de juros sobre o valor da 

lancha ela passará a custar: 

a) R$ 392.400,00; 

b) R$ 444.600,00; 

c) R$ 592.400,00; 

d) R$ 612.600,00. 

 

09) Um lago com 28 metros de largura, 49 metros 

de comprimento e 2 metros de altura comporta 

quantos metros cúbicos de água: 

a) 2.648; 

b) 2.689; 

c) 2.712; 

d) 2.744. 

 

10) Uma pessoa é assassinada a cada 6 horas no 

Brasil, sendo assim é correto afirmar que o 

número de pessoas assassinadas em 30 dias é 

igual a: 

a) 120; 

b) 180; 

c) 90; 

d) 60. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11) No último dia 20 de novembro de 2019, foi 

comemorado o dia da: 
a) Saúde; 

b) Consciência negra; 

c) Luta contra o tabagismo; 

d) Início da renovação partidária. 

 

12) O ex-Presidente Luiz Inácio da Silva (lula) foi 

julgado no TRF4, em relação ao sítio de Atibaia 

no dia: 

a) 18/11/2019; 

b) 22/11/2019; 



c) 27/11/2019; 

d) 29/11/2019. 

 

13) O STF julgou ser inconstitucional a prisão 

após ser julgado em: 

a) 1ª instância; 

b) 3ª instância; 

c) 4ª instância; 

d) 2ª instância. 

 

14) Complete a lacuna a seguir, com a alternativa 

que corresponde corretamente: 

 

Porto Belo localiza-se na zona fisiográfica de 

Florianópolis. A cidade fica a _________ km, em 

linha reta, da Capital do Estado e a 7 km da BR-

101. O município é integrante da Associação dos 

Municípios da Foz do rio Itajaí-AMFRI. 

 

a) 84; 

b) 62; 

c) 47; 

d) 29. 

 

15) Porto Belo é uma das cidades mais belas do 

litoral brasileiro e abriga algumas das praias 

mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil. 

A população nativa conserva as tradições dos 

antepassados, com destaque para o folclore do 

Boi-de-Mamão, o Terno de Reis e a Queima de: 

a) Cruzes; 

b) Fogos; 

c) Barcos; 

d) Redes. 

 

ESPECÍFICAS 

 

16) Complete a lacuna a seguir, em relação ao 

Código de Postura do Município de Porto Belo, 

com a alternativa que corresponde 

corretamente: 

 

O ________________ ou o ocupante do imóvel é 

responsável pela limpeza do passeio e sarjeta 

fronteiriça à sua edificação. 

 

a) Proprietário; 

b) Fiscal; 

c) Prefeito; 

d) Gari. 

 

17) De acordo com o Código de Postura do 

Município de Porto Belo, é proibido despejar 

quaisquer resíduos, EXCETO sobre: 

a) Vias e logradouros públicos; 

b) Áreas de preservação; 

c) Unidades de conservação; 

d) Propriedades licenciadas para o devido fim. 

 

18) De acordo com o Código de Postura do 

Município de Porto Belo, nenhum 

estabelecimento, comercial, industrial ou de 

prestação de serviço poderá funcionar no 

Município sem prévia licença da:  

a) Secretaria de meio ambiente; 

b) Prefeitura; 

c) Fátima; 

d) Câmara. 

 

19) A Lei Complementar 101/2000 trata sobre:  

a) Estabelece normas de responsabilidade 

ambiental; 

b) Estabelece normas de responsabilidade na gestão 

de resíduos; 

c) Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal;  

d) Estabelece normas de voltadas para o código de 

ética dos profissionais. 

 

20) Complete a lacuna a seguir, com a alternativa 

que corresponde corretamente, em relação a Lei 

2.744/2019, do Município de Porto Belo. 

 

Os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e 

similares, barracas de praia, vendedores 

ambulantes e ainda embarcações ou flutuantes 

que comercializem bebidas no âmbito do 

Município de Porto Belo - SC obrigam-se 

doravante a usar e fornecer a seus clientes apenas 

_____________ ou outro material biodegradável 

individualmente e hermeticamente embalados com 

material semelhante. 

 

a) Marmita de isopor; 

b) Canudos de papel; 

c) Copos de alumínio; 

d) Pratos de madeira. 

 

21) A Lei Municipal 2.526/2017 institui: 

a) Novembro Verde - de Proteção e Educação 

Ambiental; 

b) Novembro Azul - de Proteção e Educação 

Ambiental; 

c) Outubro Rosa - de Proteção e Educação 

Ambiental; 

d) Junho Verde - de Proteção e Educação 

Ambiental. 

 

22) Complete a lacuna a seguir, em relação ao 

Decreto Municipal 1.744/2018, com a alternativa 

que corresponde corretamente. 



Fica determinado que na área compreendida como 

Macrozona Urbana do Araçá - MUA, em especial 

no espelho d`água da praia do Caixa D`Aço, será 

proibido a partir das __________ horas o uso de 

qualquer tipo de equipamentos sonoros instalados 

em veículos e embarcações, aparelhos mecânicos 

avulsos ou qualquer instrumento que possa 

ocasionar a perturbação do sossego ou da 

vizinhança, caracterizado por poluição sonora, 

acima de 45dB (quarenta e cinco decibéis). 

 

a) 21:00; 

b) 20:00; 

c) 19:00; 

d) 18:00. 

 

23) De acordo com o Código Tributário do 

Município de Porto Belo, os tributos integrantes 

do sistema tributário municipal são, EXCETO: 

a) Impostos; 

b) Taxas; 

c) Contribuições; 

d) Doações. 

 

24) Existem duas formas de atuação da 

Administração, direta ou: 

a) Terceirizada; 

b) Indevida; 

c) Indiretamente; 

d) Pactuada. 

 

25) Sobre os Atos de Improbidade 

Administrativa que Importam Enriquecimento 

Ilícito, de acordo com a lei 8.429/1992, leia os 

itens a seguir e responda o que se pede: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 

econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou presente 

de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 

possa ser atingido ou amparado por ação ou 

omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou 

indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 

locação de bem móvel ou imóvel, ou a 

contratação de serviços pelas entidades referidas 

no art. 1º por preço superior ao valor de 

mercado; 

 

Sobre os itens acima é correto afirmar: 

a) Apenas o item I está correto; 

b) Apenas o item II está correto; 

c) Os itens I e II estão incorretos; 

d) Os itens I e II estão corretos. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município 

de Porto Belo, a Lei Ordinária regulamentará os 

casos de redução ou isenção de impostos e taxas 

municipais para os maiores de: 

a) 65 anos; 

b) 70 anos; 

c) 62 anos; 

d) 60 anos. 

 

27) De acordo com a Lei Orgânica do Município 

de Porto Belo, na elaboração da política 

pesqueira, o Município garantirá efetiva 

participação da comunidade da pesca, através de 

suas representações de: 

a) Políticos; 

b) Classe; 

c) Advogados; 

d) Chefes do Legislativo. 

 

28) De acordo com o Estatuto dos servidores 

Públicos de Porto Belo, A posse ocorrerá no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação 

do ato de provimento, prorrogável por mais: 

a) 10 dias; 

b) 15 dias; 

c) 20 dias; 

d) 30 dias. 

 

29) Complete a lacuna a seguir, com a alternativa 

que corresponde corretamente, em relação ao 

exposto no Estatuto dos servidores Públicos de 

Porto Belo. 

 

O serviço extraordinário prestado nos dias úteis 

será remunerado com acréscimo de 50% em 

relação a hora normal de trabalho e o serviço 

extraordinário prestado em feriados e finais de 

semana será remunerado com um acréscimo de 

___________________ sobre a hora normal de 

trabalho. 

 

a) 100%; 

b) 80%; 

c) 75%; 

d) 60%. 

 

30) Complete a lacuna a seguir, com a alternativa 

que corresponde corretamente, em relação ao 

exposto no Estatuto dos servidores Públicos de 

Porto Belo. 

 

Para o exercício de cargo eletivo poderá ser 

concedida licença, desde que haja 



incompatibilidade de horário para o exercício 

simultâneo, porém _________________. 

 

a) Com remuneração reduzida; 

b) Com remuneração; 

c) Sem remuneração; 

d) Com remuneração e adicionais que lhe for de 

direito. 

 


