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Avaliação relâmpago sobre 

conhecimentos gerais 

 
1 – Quantas praias existem no município de 

Bombinhas? _______________________________ 

 

02 – Em qual bairro fica localizado a Rua Lagosta? 
_________________________________________ 

 

03 – Qual o nome das Unidades de Conservação 
existentes no município de Bombinhas? 
_________________________________________ 

__________________________________________

___________________________ 

04 – Qual a formação étnica que deu origem a 
população de Bombinhas? ____________________ 

__________________________________________

_________________________________________ 

05 – Qual o nome da Capela localizada entre as 
Praias de Bombas e Bombinhas e que faz parte do 
roteiro cultural da região? 

_________________________________________ 

06 – O que acontece com as praias de Bombas e 
Bombinhas quando tem vento sul? 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

07 -  Quais são as principais atividades econômicas 
de Bombinhas? ____________________________ 

__________________________________________

_________________________________________ 

08 – Qual nome do homem pré histórico que 
antecedeu a população indígena no litoral 
catarinense? 
_________________________________________ 

  

09 – Qual patrimônio cultural bombinense que integra 
o patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado 
de Santa Catarina, conforme registro de número 
quatro, do livro I de registro dos saberes, concedido 

através da Fundação Catarinense de Cultura?  

__________________________________________ 

 

10 – Qual a diferença entre citação direta e indireta? 

__________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

11 – Qual foi a cotação do dólar no dia 08 de março 
de 2022? _________________________________ 

 

12 – Quais os motivos que a Rússia atacou a 
Ucrania a partir do dia 24 de fevereiro?__________ 

__________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

13 – Qual a porcentagem da população brasileira 
vacinada com ao menos uma dose contra o COVID 
19 até o presente momento? ___________________ 

__________________________________________ 

 

14 – Quantas regiões turísticas tem no estado de 
Santa Catarina? ____________________________ 

 

15 – Cite 5 cidades que fazem parte da região 
turística Costa Verde & Mar: 
_________________________________________ 

__________________________________________

_________________________________________ 

16  - O que é um Pix? ________________________ 

__________________________________________

_________________________________________ 

 

17 –  Quantas vítimas fatais de COVID 19 tiveram 

no Brasil até o dia 03 de março de 2022?  

__________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

18 – Quais são os ideias da Revolução Francesa ? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

19 -  A Mugil curema e mugil plátanos  são os 

nomes científicos de qual peixe?  

__________________________________________

_________________________________________ 

 

20 – Qual a árvore símbolo de Bombinhas? 

_________________________________________ 

 

21 – Qual a capital da Suiça? __________________ 

 

 

 

 


