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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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Em         relação         a         atenção         ao         casal         infértil         na         rede         básica
de         saúde,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Durante         a         avaliação         clínica         as         consultas         devem
ser         realizadas         sempre         individualmente         e         nunca
com         o         casal.

(B) Durante         a         avaliação         clínica,         devem         ser         realizados
anamnese,         exame         clínico-ginecológico,         exame
clínico-urológico          e          outros          exames
complementares.

(C) A         Atenção         Básica         deve         se         constituir         na         porta         de
entrada         para         a         identificação         do         casal         infértil.

(D) A         anamnese,         durante         a         avaliação         clínica,         inclui
história         sexual,         história         menstrual,         história
obstétrica,         história         patológica         pregressa         e         história
pessoal.

Questão 02

A         respeito         do         Climatério,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Climatério         e         menopausa         são         termos         sinônimos
usados         para         designar         o         último         ciclo         menstrual         de
uma         mulher.

(B) Climatério         é         a         fase         de         transição         do         período
reprodutivo,         ou         fértil,         para         o         não         reprodutivo         na
vida         da         mulher.

(C) Toda         mulher         no         climatério         deve         passar         pela
cirurgia         de         histerectomia.

(D) Não         existe         nenhuma         forma         de         tratamento         para
mulheres         em         climatério.

Questão 03

A         Norma         Operacional         Básica         do         SUS         (NBO         1/96)
redefine         o         modelo         de         gestão         do         Sistema         Único         de
Saúde,         constituindo,         por         conseguinte,         instrumento
imprescindível         à         viabilização         da         atenção         integral         à
saúde         da         população         e         ao         disciplinamento         das
relações         entre         as         três         esferas         de         gestão         do         Sistema.
Em         relação         a         Norma         Operacional         Básica         do         SUS
(NBO         1/96),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         NBO         1/96         impede         os         municípios         de         serem
gestores         na         atenção         primária         da         saúde.

(B) A         NBO         1/96         teve         por         finalidade         primordial
promover         e         consolidar         o         pleno         exercício,         por         parte
do         poder         público         municipal         e         do         Distrito         Federal,
da         função         de         gestor         da         atenção         à         saúde         dos         seus
municípios.

(C) A         Comissão         Intergestores         Tripartite         (CIT)         é
integrada         exclusivamente         pelos         gestores
municipais.

(D) A         Comissão         Intergestores         Bipartite         (CIB)         é
integrada         unicamente         por         gestores         federais         e         pelo
ministério         da         Saúde.

Questão 04

A         respeito         do         Sistema         de         notificações         em         vigilância
sanitária         -         NOTIVISA,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) As         notificações         devem         ocorrer         exclusivamente         na
área         de         farmacovigilância.

(B) A         notificação         serve         como         forma         de         obter
informação         necessária         para         a         retroalimentação
dos         processos         de         revalidação         de         registros         de
produtos         e         certificação         de         Boas         Práticas         de
Fabricação         de         Produtos         (BPF).

(C) A         ANVISA,         as         Vigilâncias         Sanitárias         Estaduais         e
Municipais         não         devem         garantir         a         confidencialidade
do         Notificante.

(D) A         notificação         através         do         Sistema         NOTIVISA,         deve
ser         feita         exclusivamente         por         profissionais         de
saúde.

Questão 05

Em         relação         a         Sistematização         da         Assistência         em
Enfermagem,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         coleta         de         dados         (também         chamado         histórico         de
enfermagem)         não         faz         parte         do         processo         de
enfermagem.

(B) O         Processo         de         Enfermagem         deve         ser         realizado,
de         modo         deliberado         e         sistemático,         somente         nos
ambientes         públicos         em         que         ocorre         o         cuidado
profissional         de         Enfermagem.

(C) Processo         de         Enfermagem         é         um         instrumento
metodológico         que         orienta         o         cuidado         profissional         de
Enfermagem,         mas         não         a         documentação         da         prática
profissional.

(D) A         Sistematização         da         Assistência         de         Enfermagem
organiza         o         trabalho         profissional         quanto         ao         método,
pessoal         e         instrumentos,         tornando         possível         a
operacionalização         do         Processo         de         Enfermagem.

Questão 06

Todas         as         alternativas         apresentam         e         estão         de         acordo
com         os         princípios         e         diretrizes         do         SUS,         EXCETO:

ENFERMEIRO (1) 2



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2021  
 

 

(A) A         universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde
em         todos         os         níveis         de         assistência.

(B) A         garantia         da         assistência         à         saúde         somente         para         a
parcela         mais         pobre         da         população.

(C) A         preservação         da         autonomia         das         pessoas         na
defesa         de         sua         integridade         física         e         moral.

(D) A         participação         da         comunidade.

Questão 07

Em         relação         a         Atenção         à         mulher         em         abortamento,
marque         V         para         as         alternativas         verdadeiras         e         F         para
as         alternativas         falsas:

(__)Em         todo         caso         de         abortamento,         a         atenção         à         saúde
da         mulher         deve         ser         garantida         prioritariamente,
provendo-se         a         atuação         multiprofissional         e,         acima         de
tudo,         respeitando         a         mulher         na         sua         liberdade,
dignidade,         autonomia         e         autoridade         moral         e         ética         para
decidir.
(__)O         acolhimento         e         a         orientação         são         elementos
importantes         para         uma         atenção         de         qualidade         e
humanizada         às         mulheres         em         situação         de
abortamento.
(__)Promover         o         acolhimento         e         fornecer         as
informações         deve         ser         uma         prática         exclusiva         dos
profissionais         da         enfermagem         e         devem         estar
presentes         de         forma         transversal         durante         todo         o
contato         com         a         mulher.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         F,         V.
(B) V,         V,         F.
(C) F,         V,         F.
(D) V,         F,         F.

Questão 08

Em         relação         ao         disposto         na         Lei         nº         8.142/90,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) Os         recursos         do         Fundo         Nacional         de         Saúde         (FNS)
serão         alocados         como         investimentos         previstos         no
Plano         Quinquenal         do         Ministério         da         Saúde.

(B) O         Conselho         de         Saúde         é         um         órgão         colegiado
composto         exclusivamente         por         representantes         do
governo.

(C) A         Conferência         de         Saúde         reunir-se-á         a         cada         dois
anos         com         a         representação         dos         vários         segmentos
sociais.

(D) É         proibido         aos         Municípios         estabelecer         consórcio
para         execução         de         ações         e         serviços         de         saúde.

Questão 09

Acerca         do         cuidado         de         enfermagem         à         mulher         durante
o         período         puerperal,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) O         enfermeiro         exerce         um         papel         importante         no         que
concerne         à         realização         da         assistência         puerperal
através         das         consultas         de         enfermagem.

(B) O         início         da         assistência         à         puérpera         deve         ocorrer
ainda         no         ambiente         hospitalar,         no         qual         se         detectam
as         primeiras         alterações.

(C) Em         sua         atuação         no         âmbito         domiciliar,         ainda         na
primeira         semana         após         o         parto,         o         enfermeiro
possibilita         a         prestação         de         cuidados         referentes         à
mulher         e         ao         bebê,         para         prevenção         das
intercorrências         da         lactação         e         outras         complicações
do         período.

(D) A         consulta         puerperal         de         enfermagem         possibilita
que         o         enfermeiro         preste         cuidados         referentes
exclusivamente         à         mulher         e         nunca         ao         bebê.

Questão 10

A         respeito         da         ética         e         bioética         em         enfermagem,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) É         proibido         ao         profissional         da         enfermagem         ter
acesso         às         informações,         relacionadas         à         pessoa,
família         e         coletividade,         mesmo         sendo         necessárias
ao         exercício         profissional.

(B) O         profissional         de         enfermagem         deve         exercer         suas
atividades         com         competência         para         a         promoção         do
ser         humano         na         sua         integralidade,         de         acordo         com
os         princípios         da         ética         e         da         bioética.

(C) É         proibido         ao         enfermeiro         praticar         e/ou         ser
conivente         com         crime,         contravenção         penal         ou
qualquer         outro         ato,         que         infrinja         postulados         éticos         e
legais.

(D) O         profissional         de         enfermagem         deve         respeitar         a
vida,         a         dignidade         e         os         direitos         humanos,         em         todas
as         suas         dimensões.

Questão 11

Planejamento         familiar         é         a         política         pública         que         leva         em
consideração         a         saúde         e         os         direitos         sexuais         e
reprodutivos         da         população         como         um         todo.         Seu         foco         é
a         prevenção         e         a         orientação.         Acerca         dos         métodos
contraceptivos         para         planejamento         familiar         no         âmbito
do         Sistema         Único         de         Saúde-SUS,         marque         a
alternativa         CORRETA:
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(A) É         muito         importante         oferecer         diferentes         opções         de
métodos         anticoncepcionais         para         todas         as         etapas
da         vida         reprodutiva,         de         modo         que         as         pessoas
tenham         a         possibilidade         de         escolher         o         método         mais
apropriado         às         suas         necessidades         e         circunstâncias
de         vida.

(B) O         SUS,         não         deve         garantir         a         atenção         integral         à
saúde,         que         inclua         a         assistência         à         concepção         e         à
contracepção,         num         contexto         de         respeito         aos
direitos         sexuais         e         aos         direitos         reprodutivos.

(C) O         dispositivo         intrauterino         (DIU)         não         é         um         método
contraceptivo         indicado         pelo         Ministério         da         Saúde.

(D) Os         métodos         contraceptivos         hormonais         são
classificados         como         irreversíveis         ou         definitivos.

Questão 12

A         Lei         nº         8.080/90         dispõe         sobre         as         condições         para         a
promoção,         proteção         e         recuperação         da         saúde,         a
organização         e         o         funcionamento         dos         serviços
correspondentes         e         dá         outras         providências.         Acerca
dessa         Lei,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Um         dos         objetivos         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS)         é         a         identificação         e         divulgação         dos         fatores
condicionantes         e         determinantes         da         saúde.

(B) A         vigilância         nutricional         e         a         orientação         alimentar
não         estão         incluídas         no         campo         de         atuação         do
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS).

(C) O         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         é         constituído
por         um         conjunto         de         ações         e         serviços         de         saúde,
prestados         por         órgãos         e         instituições         públicas
exclusivamente         federais         e         estaduais.

(D) Compete         a         direção         municipal         do         Sistema         Único         da
Saúde         (SUS)         participar         na         formulação         e         na
implementação         das         políticas         de         saneamento
básico.

Questão 13

A         respeito         da         Educação         Popular         em         Saúde,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         Educação         Popular         em         Saúde         rejeita         a         leitura         da
realidade         e         a         valorização         da         cultura         popular.

(B) Um         dos         princípios         da         Educação         Popular         em         Saúde
é         a         valorização         dos         saberes         populares,         e         não
seguimentos         dos         conhecimentos         científicos.

(C) A         Educação         Popular         em         Saúde         visa         a         democracia
não         participativa,         e         tem         o         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS)         como         garantidor         do         acesso         às         ações         de
saúde.

(D) A         Educação         Popular         em         Saúde         aposta         na
solidariedade         e         na         amorosidade         entre         os
indivíduos         como         forma         de         conquista         de         uma         nova
ordem         social.

Questão 14

O         Sistema         de         Informação         de         Agravos         de         Notificação
(Sinan)         foi         desenvolvido         entre         1990         e         1993,         sendo
hoje         o         mais         importante         para         a         Vigilância
Epidemiológica.         A         respeito         do         Sinan,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) É         alimentado,         exclusivamente,         pela         notificação         e
investigação         de         casos         de         doenças         e         agravos         que
constam         da         lista         nacional         de         doenças         de
notificação         compulsória.

(B) A         Notificação         negativa         é         a         notificação         atrasada,
pelo         Sinan,         da         ocorrência         de         doenças         de
notificação         compulsória,         na         área         de         abrangência
da         unidade         de         saúde.

(C) A         entrada         de         dados,         no         Sinan,         é         feita         mediante         de
maneira         manual,         sem         uso         de         formulários
padronizados.

(D) O         Sinan         tem         como         objetivo         coletar,         transmitir         e
disseminar         dados         gerados         rotineiramente         pelo
Sistema         de         Vigilância         Epidemiológica         das         três
esferas         de         governo,         por         intermédio         de         uma         rede
informatizada.

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
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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.         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         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:

(A) "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)

(B) "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)

(C) "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)

(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)

Questão 16

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

(A) "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.

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

(C) "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.

(D) "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.
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Questão 17

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

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

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

(C) 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.

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

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

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

Questão 19

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

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

(C) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

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

Questão 20

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