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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 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 02h30min, 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! 

________________________________________________________________________________ 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Em         relação         aos         contratos         administrativos,         conforme         o
texto         expresso         da         Lei         8.666/1993,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) O         poder         de         fiscalização         constitui         cláusula
exorbitante         e         o         seu         exercício         não         reduz         a
responsabilidade         do         particular         por         eventuais         danos
causados         a         terceiros.

(B) É         permitido         o         contrato         com         prazo         de         vigência
indeterminado.

(C) A          Administração         Pública          responde
subsidiariamente         ao         contratado         pelos         encargos
previdenciários         resultantes         da         execução         do
contrato.

(D) Em         nenhuma         hipótese         é         permitido         o         contrato
verbal         com         a         Administração.

Questão 02

Em         relação         ao         tema         Sentença         Cível,         assinale         a
alternativa         INCORRETA,         segundo         o         texto         expresso
da         Lei         13.105/15.

(A) A         decisão         produz         a         hipoteca         judiciária,         mesmo         que
impugnada         por         recurso         dotado         de         efeito
suspensivo.

(B) Publicada         a         sentença,         o         juiz         só         poderá         alterá-la
para         corrigir-lhe,         de         ofício         ou         a         requerimento         da
parte,         inexatidões         materiais         ou         erros         de         cálculo,         e
por         meio         de         embargos         de         declaração.

(C) A         sentença         não         se         considera         fundamentada,
quando         não         enfrentar         todos         os         argumentos
deduzidos         no         processo         capazes         ou         incapazes         de,
em         tese,         infirmar         a         conclusão         adotada         pelo
julgador.

(D) É         vedado         ao         juiz         proferir         decisão         de         natureza
diversa         da         pedida,         bem         como         condenar         a         parte         em
quantidade         superior         ou         em         objeto         diverso         do         que
lhe         foi         demandado.

Questão 03

Sobre         a         temática         Lançamento         Tributário,         nos         termos
expressos         no         Código         Tributário         Nacional,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) Não         influem         sobre         a         obrigação         tributária         quaisquer
atos         anteriores         à         homologação,         praticados         pelo
sujeito         passivo         ou         por         terceiro,         visando         à         extinção
total         ou         parcial         do         crédito.

(B) A         revisão         do         lançamento         pode         ser         iniciada         mesmo
que         já         extinto         pela         decadência         o         direito         de         a
Fazenda         Pública         promover         o         lançamento.

(C) Não         se         aplica         ao         lançamento         a         legislação         que,
posteriormente         à         ocorrência         do         fato         gerador         da
obrigação,         tenha         instituído         novos         critérios         de
apuração         ou         processos         de         fiscalização.

(D) Trata-se         o         lançamento         por         homologação         de
atividade         da         administração         tributária         tendente         a
conhecer         da         matéria         tributável,         complementada
pela         declaração         final         do         contribuinte.

Questão 04

Considerando         as         limitações         constitucionais         ao         poder
de         tributar,         assinale         a         opção         CORRETA.

(A) Cabe         a         lei         ordinária         regular         as         limitações
constitucionais         ao         poder         de         tributar.

(B) É         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito
Federal         e         aos         Municípios         instituir         impostos         sobre
serviços         uns         dos         outros.

(C) Norma         legal         que         altera         o         prazo         de         recolhimento         de
obrigação         tributária         sujeita-se         ao         princípio         da
anterioridade.

(D) De         acordo         com         a         capacidade         contributiva,         é
vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito         Federal         e
aos         Municípios         cobrar         tributos         não         progressivos.

Questão 05

A         respeito         da         Lei         nº         10.257/2001         (Estatuto         da
Cidade),         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Aquele         que         possuir         como         sua         área         ou         edificação
urbana         de         até         duzentos         e         cinqüenta         metros
quadrados,         por         5         anos,         ininterruptamente         e         sem
oposição,         utilizando-a         para         sua         moradia         ou         de         sua
família,         adquirir-lhe-á         o         domínio,         mesmo         sendo
proprietário         de         outro         imóvel         urbano         ou         rural.

(B) A         lei         municipal         que         instituir         o         plano         diretor         deverá
ser         revista,         pelo         menos,         a         cada         vinte         anos.

(C) Decorridos         cinco         anos         de         cobrança         do         IPTU
progressivo         sem         que         o         proprietário         tenha         cumprido
a         obrigação         de         parcelamento,         edificação         ou
utilização,         o         Município         poderá         proceder         à
desapropriação         do         imóvel,         com         pagamento         em
dinheiro.

(D) O         direito         de         preempção         poderá         será         exercido,
entre         outras         situações,         quando         o         Poder         Público
necessitar         de         áreas         para         criação         de         unidades         de
conservação         ou         proteção         de         outras         áreas         de
interesse         ambiental.
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Questão 06

A         respeito         dos         bens         públicos,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Edifícios         ou         terrenos         destinados         a         serviço         ou
estabelecimento         da         administração         municipal         são
bens         de         uso         especial.

(B) O         uso         comum         dos         bens         públicos         pode         ser         gratuito
ou         retribuído,         conforme         for         estabelecido
legalmente         pela         entidade         a         cuja         administração
pertencerem.

(C) Os         bens         públicos         estão         sujeitos         a         usucapião.
(D) Os         bens         públicos         dominicais         constituem         o

patrimônio         das         pessoas         jurídicas         de         direito         público.

Questão 07

Com         relação         ao         tema         Improbidade         Administrativa,
assinale         a         afirmativa         INCORRETA.

(A) A         Fazenda         Pública,         quando         for         o         caso,         promoverá
as         ações         necessárias         à         complementação         do
ressarcimento         do         patrimônio         público.

(B) A         posse         e         o         exercício         de         agente         público         ficam
condicionados         à         apresentação         de         declaração         dos
bens         e         valores         que         compõem         o         seu         patrimônio
privado.

(C) O         ordenamento         jurídico         contempla         apenas
hipóteses         dolosas         de         improbidade         administrativa.

(D) Qualquer         pessoa         poderá         representar         à         autoridade
administrativa         competente         para         que         seja
instaurada         investigação         destinada         a         apurar         a
prática         de         ato         de         improbidade.

Questão 08

A         respeito         do         controle         de         constitucionalidade         no
Direito         Brasileiro,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) É         admissível         a         desistência         da         ação         direta         de
inconstitucionalidade,         desde         que         a         parte         autora         se
convença,         no         curso         do         feito,         da
constitucionalidade         do         ato         normativo         impugnado.

(B) A         cláusula         de         reserva         de         plenário         se         aplica         mesmo
quando         o         órgão         fracionário         de         Tribunal         julga
constitucional         o         ato         normativo         sub         judice         e         quando
aplica         a         técnica         de         interpretação         conforme         a
constituição.

(C) São         legitimados         ativos         para         a         propositura         da
arguição         de         descumprimento         de         direito
fundamental         os         mesmos         legitimados         para         a         ação
direta         de         inconstitucionalidade.

(D) O         Advogado         Geral         da         União         deverá         ser
previamente         ouvido         nas         ações         de
inconstitucionalidade         e         em         todos         os         processos         de
competência         do         Supremo         Tribunal         Federal.

Questão 09

Acerca         da         responsabilidade         em         matéria         ambiental,
marque         a         alternativa         CORRETA,         nos         termos         da
jurisprudência         sumulada         do         Superior         Tribunal         de
Justiça.

(A) Quanto         ao         dano         ambiental,         não         é         admitida         a
condenação         do         réu         à         obrigação         de         fazer         ou         à         de
não         fazer         cumulada         com         a         de         indenizar.

(B) As         obrigações         ambientais         possuem         natureza
propter         rem,         sendo         admissível         cobrá-las         do
proprietário         ou         possuidor         atual         e/ou         dos         anteriores,
à         escolha         do         credor.

(C) A         inversão         do         ônus         da         prova         não         se         aplica         às
ações         de         degradação         ambiental.

(D) Prescreve         em         2         anos,         contados         do         término         do
processo         administrativo,         a         pretensão         da
Administração         Pública         de         promover         a         execução         da
multa         por         infração         ambiental.

Questão 10

Em         relação         aos         princípios         que         regem         a         atuação         da
Administração         Pública,         marque         a         alternativa
CORRETA.

(A) O         direcionamento         da         atividade         dos         serviços
públicos         fundamentada         na         efetividade         do         bem
comum         é         característica         básica         do         princípio         da
legalidade.

(B) O         princípio         da         eficiência         decorre         do         regime
republicano,         pois         o         Brasil         define-se         juridicamente
como         uma         república         federativa,         o         que         significa
dizer         que         todo         aquele         que         exerce         função         pública
deve         prestar         contas         de         suas         atividades         à
sociedade.

(C) O         conteúdo         jurídico         do         princípio         da         moralidade
administrativa         pode         ser         conceituado         como
referente         às         regras         da         boa         administração         e         às
regras         internas         visando         normatizar         o         poder
disciplinar         da         Administração.

(D) O         princípio         da         impessoalidade         objetiva         a         igualdade
de         tratamento         que         a         Administração         deve         dispensar
aos         administrados         que         se         encontrem         em         idêntica
situação         jurídica.

Questão 11

Em         relação         ao         tema         Tutela         Provisória,         assinale         a
alternativa         CORRETA,         segundo         o         texto         expresso         da
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Lei         Nº         13.105/15.

(A) A         tutela         de         urgência         será         concedida         quando
houver         elementos         que         evidenciem         a         probabilidade
do         direito,         independentemente         do         perigo         de         dano
ou         o         risco         ao         resultado         útil         do         processo.

(B) A         tutela         provisória         não         conservará         a         eficácia
durante         o         período         de         suspensão         do         processo,         em
nenhuma         hipótese.

(C) A         tutela         provisória         requerida         em         caráter         incidental
depende         do         pagamento         de         custas.

(D) Independentemente         da         reparação         por         dano
processual,         a         parte         responde         pelo         prejuízo         que         a
efetivação         da         tutela         de         urgência         causar         à         parte
adversa,         se         a         sentença         lhe         for         desfavorável.

Questão 12

No         que         diz         respeito         aos         processos         nos         tribunais         e
aos         meios         de         impugnação         das         decisões         judiciais,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Os         embargos         de         declaração         possuem         efeito
suspensivo         e         interrompem         o         prazo         para         a
interposição         de         outro         recurso         cabível         contra         a
decisão         embargada.

(B) Em         agravo         de         instrumento,         é         cabível         a         realização
de         sustentação         oral         pelas         partes,         quando
interposto         contra         decisões         interlocutórias         que
versem         sobre         tutelas         provisórias         de         urgência         ou         da
evidência.

(C) O         pedido         de         concessão         de         efeito         suspensivo         à
apelação         que         ordinariamente         não         o         tenha,         poderá
ser         formulado         pelo         apelante         por         requerimento
dirigido         ao         tribunal,         no         período         compreendido
entre         a         sua         interposição         e         sua         distribuição,         ficando
o         relator         designado         para         seu         exame         prevento         para
julgá-la.

(D) Serão         julgados         em         recurso         ordinário         pelo         Superior
Tribunal         de         Justiça,         os         processos         em         que         forem
partes,         de         um         lado,         Estado         estrangeiro         ou
organismo         internacional         e,         de         outro,         Município         ou
pessoa         residente         ou         domiciliada         no         País.

Questão 13

Em         relação         às         Provas         no         Processo         Civil,         assinale         a
alternativa         INCORRETA,         segundo         o         texto         expresso
da         Lei         Nº         13.105/15.

(A) O         ônus         da         prova         incumbe         ao         autor,         quanto         ao         fato
constitutivo         de         seu         direito.

(B) Não         dependem         de         prova         os         fatos         admitidos         no
processo         como         incontroversos.

(C) A         parte         que         alegar         direito         municipal,         provar-lhe-á         o
teor         e         a         vigência,         mesmo         sem         determinação
judicial         nesse         sentido.

(D) Não         vale         como         confissão         a         admissão,         em         juízo,         de
fatos         relativos         a         direitos         indisponíveis.

Questão 14

A         respeito         dos         direitos         fundamentais,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) A         autoridade         competente,         em         caso         de         iminente
perigo         público,         poderá         utilizar         a         propriedade
particular,         assegurada         ao         proprietário         a
indenização         prévia,         justa         e         em         dinheiro.

(B) Todos         podem         reunir-se         pacificamente,         sem         armas,
em         locais         abertos         ao         público,         independentemente
de         autorização,         desde         que         não         frustrem         outra
reunião         anteriormente         convocada         para         o         mesmo
local,         sendo         apenas         exigido         prévio         aviso         à
autoridade         competente.

(C) O         mandado         de         segurança         coletivo         pode         ser
impetrado         por         associação         legalmente         constituída         e
em         funcionamento         há         pelo         menos         um         ano,         em
defesa         dos         interesses         de         seus         membros         ou
associados.

(D) É         vedada         a         cassação         de         direitos         políticos.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

"Indústria         precisa         descobrir         o         full         commerce"

Terceirização         total         do         e-commerce         permite         que
grandes         marcas         tenham         agilidade         para         criar
plataformas         parrudas         de         venda         direta         ao         consumidor.

inflação         -         indústria         -         tecnologia
29.mar.2021         às         7h00

Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,         em
situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos         para
acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas.

Sua         afirmação         é         confirmada         por         dados.         De         acordo
com         o         relatório         elaborado         pela         Ebit|Nielsen,         o
e-commerce         brasileiro         cresceu         47%         apenas         no
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primeiro         semestre         do         ano         passado.         As         vendas
saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro         semestre         de
2019,         para         R$         38,8         bilhões         no         mesmo         período         de
2020.         Nos         anos         anteriores,         o         crescimento         anual         não
passava         de         12%.         E         a         tendência         de         crescimento         não
para         por         aí.         A         consultoria         prevê         que         as         vendas         online
devam         aumentar         mais         26%         em         2021,         atingindo
faturamento         de         nada         menos         do         que         R$         110         bilhões
no         ano.

"Com         a         pandemia         e         o         fechamento         das         lojas,         muitas
empresas         tiveram         de         dar         mais         atenção         ao         comércio
eletrônico,         que         se         tornou         estratégico",         diz         Fregonesi.
"Outras,         que         ainda         não         estavam         no         online,
precisaram         criar         presença         com         urgência",         afirma.
Entre         essas         empresas,         estão         muitas         indústrias         que
perceberam         a         necessidade         -         e         a         oportunidade         -         de
vender         diretamente         para         seus         consumidores,         o
chamado         D2C         (do         inglês         direct         to         consumer).

O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para         seus
clientes.         "Vender         online         para         o         consumidor         final
definitivamente         não         é         o         'core'         da         indústria",         afirma         o
especialista.

Para         resolver         a         questão,         o         setor         tinha         basicamente
três         opções.         Desenvolver         tudo         internamente         (e         arcar
com         os         custos         de         toda         uma         infraestrutura         dedicada),
terceirizar         partes         da         operação         (e         se         desdobrar         para
gerenciar         todos         os         contratos         e         etapas         com         diferentes
fornecedores)         ou         fazer         a         terceirização         total         da
operação.

É         nessa         terceira         alternativa         que         entra         o         serviço
prestado         pela         Synapcom.         "A         indústria         precisa
descobrir         o         full         commerce",         afirma         Fregonesi.         Full
commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e         entregar
a         melhor         experiência         para         seu         consumidor.         "Nós
criamos         projetos         customizados         de         ponta         a         ponta         e
fazemos         todo         o         gerenciamento         do         e-commerce         da
marca,         que         nos         remunera         de         acordo         com         as         vendas",
explica.

https://estudio.folha.uol.com.br/synapcom/2021/03/industria-precisa-descobrir-o-ful

l-commerce.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 15

A         partir         dos         seus         conhecimentos         linguísticos         e         de         sua
análise         do         texto         jornalístico,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) Eduardo         Fregonesi         é         enunciador         e         autor         do         texto
jornalístico.

(B) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um
único         parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de
um         comércio         eletrônico."         O         termo         destacado
exerce         a         função         sintática         de         sujeito         da         oração         e
está         na         voz         passiva.

(C) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer."         O         enunciado         que         abre         o         corpo         de
texto         é         iniciado         por         uma         locução         adverbial,         recurso
muito         comum         da         linguagem         jornalística.

(D) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo"         (quarto         parágrafo)         -         esse         trecho         não
possui         recursos         coesivos,         apenas         de         coerência
textual.

Questão 16

Sobre         as         estratégias         de         intertextualidade         para         a
citação         da         fala         de         terceiros,         é         CORRETO         afirmar
sobre         o         texto         jornalístico         que:

(A) O         segundo         parágrafo         não         apresenta         polifonia
porque         suspende         a         citação         indireta         da         fala         de
Eduardo         Fregonesi         para         referir-se         a         dados
estatísticos.

(B) O         terceiro         parágrafo         apresenta         polifonia         por         meio
do         discurso         direto         livre,         uma         vez         que         há
intercalação         das         citações         diretas         das         falas         de
Eduardo         com         a         fala         do         jornalista         que         está
narrando         a         matéria         jornalística.

(C) O         primeiro         parágrafo         apresenta         a         polifonia         por
meio         de         discurso         indireto,         trazendo         a         fala         de
Eduardo         Fregonesi         parafraseada         e         sem         uso         de
aspas.

(D) O         título         apresenta         um         enunciador         indefinido         devido
ao         uso         das         aspas         que         denotam         citação         direta,
embora         não         haja         referência         ao         seu         autor.

Questão 17

A         partir         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:
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(A) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para
seus         clientes."         (quarto         parágrafo)

(B) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e
entregar         a         melhor         experiência         para         seu
consumidor."         (sexto         parágrafo)

(C) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas."
(primeiro         parágrafo)

(D) "De         acordo         com         o         relatório         elaborado         pela
Ebit|Nielsen,         o         e-commerce         brasileiro         cresceu         47%
apenas         no         primeiro         semestre         do         ano         passado.         As
vendas         saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro
semestre         de         2019,         para         R$         38,8         bilhões         no
mesmo         período         de         2020."         (segundo         parágrafo)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

Ao         município         de         São         Miguel         do         Oeste         compete,
segundo         sua         Lei         Orgânica,         prover         a         tudo         quanto         diga
respeito         ao         seu         peculiar         interesse         e         ao         bem-estar         de
sua         população.         Entre         as         atribuições         inerentes         à         esta
competência         NÃO         se         inclui:

(A) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

(B) Manter,         com         exclusiva         responsabilidade         técnica         e
financeira,         programas         de         educação         pré         -         escolar         e
de         ensino         fundamental.

(C) Criar,         organizar         e         suprimir         Distritos,         observada         a
legislação         específica.

(D) Suplementar         a         legislação         federal         e         a         estadual,         no
que         lhe         couber.

Questão 19

"Em         reunião         ampliada         nesta         quarta-feira,         17,         o
Centro         de         Operações         de         Emergência         em         Saúde
(Coes)         descartou         lockdown         neste         momento         em         Santa
Catarina."
A         notícia         divulgada         no         site         do         governo         do         estado         de
Santa         Catarina         traz         um         termo         muito         ouvido         nos
últimos         tempos,         em         todo         o         mundo.         Qual         é         o

significado         da         palavra         inglesa         LOCKDOWN,         que         hoje
reflete         uma         necessidade         imposta         em         muitos         lugares
como         forma         de         conter         a         proliferação         do         coronavírus?

(A) Flexibilização.
(B) Confinamento.
(C) Abertura.
(D) Contingência.

Questão 20

"São         Miguel         do         Oeste         é         um         município         com         grande
potencial         turístico         pela         sua         diversidade         cultural,
empreendedorismo,         qualidade         de         vida,         além         das
belezas         naturais."         (www.saomiguel.sc.gov.br)
O         turismo         deste         município         tem,         entre         outras         opções,
as         visitas         a         propriedades         rurais         como         a         que         produz         o
Mel         do         Oeste         e         o         Sítio         Santos         Cherobin,
especializada         na         produção         orgânica         de         pitaya         e
limão.         Este         tipo         de         turismo         é         conhecido
nacionalmente         como:

(A) Turismo         Rural.
(B) Turismo         de         roça.
(C) Hortiturismo.
(D) Agroturismo.
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