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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

A         respeito         do         conceito         e         aplicações         da         termoterapia,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         termoterapia         divide-se         em         hipotermia         (terapia
através         do         calor)         e         hipertermia         (terapia         através         do
frio).

(B) É         recomendado         o         uso         de         calor         no         estágio         agudo
de         qualquer         distúrbio         musculoesquelético         ou
articular,         porque         o         aumento         de         temperatura         reduz
o         metabolismo         celular,         diminuindo         a         dor.

(C) A         termoterapia         só         deve         ser         usada         no         tratamento
das         disfunções         neurológicas.

(D) O         ultrassom         pulsado         é         recomendado         na         fase
inflamatória         aguda         da         artrite         de         modo         a         facilitar         a
introdução         de         medicamentos         antinflamatórios.

Questão 02

Acerca         dos         objetivos         e         atribuições         do         Sistema         Único
de         Saúde-SUS         abordados         na         Lei         8080/90,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         execução         de         ações         de         vigilância         sanitária         não         é
uma         atribuição         do         SUS.

(B) O         controle         e         a         fiscalização         de         serviços,         produtos         e
substâncias         de         interesse         para         a         saúde         não         são         um
campo         de         atuação         do         SUS.

(C) A         formulação         e         execução         da         política         de         sangue         e
seus         derivados         é         uma         atribuição         do         SUS.

(D) Um         dos         objetivos         do         SUS         é         a         assistência         às
pessoas         por         intermédio         de         ações         de         promoção,
proteção         e         recuperação         da         saúde,         com         a
realização         de         ações         assistenciais,         mas
excluindo-se         as         atividades         preventivas.

Questão 03

A         respeito         na         neuroanatomia         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) O         nervo         facial         é         um         nervo         craniano         com         ação
predominantemente         motora.

(B) O         nervo         safeno         é         um         nervo         craniano,         classificado
como         somático,         motor         e         eferente.

(C) O         Nervo         vago         inerva         o         músculo         oblíquo         inferior         do
olho.

(D) O         nervo         trocelar         se         localiza         na         região         anterior         do
tórax,         da         cabeça         ao         estômago.

Questão 04

A         monitorização         respiratória         é         definida         como         a
observação         contínua         e/ou         intermitente         do
comportamento         da         função         pulmonar.         Em         relação         a
monitorização         respiratória         e         desmame         na         Unidade         de
Terapia         Intensiva-UTI,         marque         V         para         as         alternativas
verdadeiras         e         F         para         as         falsas:

(__)Em         Unidades         de         Terapia         Intensiva         (UTI)         a
monitorização         deve         avaliar         as         características
fitopatológicas         da         doença,         auxiliar         no         diagnóstico
diferencial,         avaliar         o         estágio         e         a         progressão         da
doença         e         fornecer         subsídios         para         o         emprego         de
medidas         terapêuticas.
(__)Valores         baixos         de         espaço         morto         fisiológico
indicam         alvéolos         ventilados         e         inadequadamente
perfundidos,         como         ocorre         na         embolia         pulmonar.
(__)Em         indivíduos         respirando         ar         atmosférico         que,
apesar         de         se         apresentarem         hipoxêmicos,         mantém
gradientes         alvéolo-arteriais         inferiores         a         10         mmHg,         em
geral         não         apresentam         distúrbios         do         intercâmbio
gasoso,         e         a         hipoxemia         pode         ser         creditada         à
hipoventilação         alveolar.

A         sequência         CORRETA         é:

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

Questão 05

Em         relação         a         Norma         Operacional         Básica         do         Sistema
Único         de         Saúde,         a         NOB-SUS/96,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) Um         dos         pontos         abordados         na         NOB-SUS/96         é         em
relação         a         participação         dos         municípios         na         gestão
da         saúde,         onde         a         norma         deixa         clara         a         exclusão
dos         municípios         como         gestores         do         SUS.

(B) A         atenção         à         saúde         deve         compreender
exclusivamente         a         assistência         as         pessoas         e         as
políticas         internas         do         setor         na         saúde,         excluindo
totalmente         as         intervenções         ambientais.

(C) A         NOB-SUS/96         redefine         os         papéis         de         cada         esfera
de         governo.

(D) A         NOB-SUS/96         corrige         os         vínculos         dos         serviços
com         os         seus         usuários,         excluindo         os         núcleos
familiares         e         comunitários,         criando,         assim,
condições         para         um         efetivo         controle         social.
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Questão 06

Acerca         da         fisiologia         do         sistema         respiratório,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         complacência         pulmonar         é         definida         como         a
alteração         de         volume         pulmonar         que         resulta         de         uma
dada         pressão         transpulmonar.

(B) A         resistência         das         vias         aéreas         é         afetada         mais
fortemente         por         alterações         do         raio         das         vias
respiratórias,         assim         quando         o         raio         aumenta         a
resistência         das         vias         aéreas         também         aumenta.

(C) Durante         a         inspiração         a         pressão         transpulmonar
diminui         porque         a         pressão         intrapleural         diminui         mais
do         que         a         pressão         intra-alveolar.

(D) A         resistência         ao         fluxo         de         ar         não         é         afetada         pela
atividade         contrátil         do         músculo         liso         dos         bronquíolos.

Questão 07

A         fisioterapia         é         de         suma         importância         para         prevenir         e
tratar         as         complicações         pulmonares         tanto         no         pré
quanto         no         pós-operatório         de         cirurgias         abdominais.
Acerca         do         tema         Fisioterapia         em         pré         e         pós-operatório
de         cirurgias         abdominais,         julgue         as         alternativas         a
seguir:

I.A         fisioterapia         no         pré-operatório         tem         como         objetivos
principais         conhecer         e         avaliar         o         paciente,         além         de
orientá-lo         e         prepará-lo         para         procedimento         cirúrgico,
promovendo         a         boa         higiene         brônquica         e         a         otimização
da         função         pulmonar.
II.A         eficácia         da         fisioterapia         respiratória         durante         o
período         pós-operatório         em         pacientes         submetidos         a
cirurgias         abdominais         altas         inclui         a         reversão         de
atelectasias         mas         não         tem         impacto         na         saturação         de
oxigênio.
III.A         fisioterapia         respiratória         pré-operatória         utilizando
a         técnica         do         treinamento         muscular         inspiratório         em
pacientes         que         serão         submetidos         à         cirurgia         é         capaz         de
reduzir         o         risco         de         complicações         pulmonares.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas         III.
(B) Apenas         I         e         III.
(C) Apenas         I         e         II.
(D) Apenas         II.

Questão 08

Acerca         da         Política         Nacional         de         Humanização         (PNH),
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         PNH         proíbe         a         participação         de         trabalhadores,
usuários         e         gestores         na         produção         e         gestão         do
cuidado         e         dos         processos         de         trabalho.

(B) A         PNH         busca         pôr         em         prática         os         princípios         do         SUS
no         cotidiano         dos         serviços         de         saúde,         produzindo
mudanças         nos         modos         de         gerir         e         cuidar.

(C) A         PNH         desestimula         a         comunicação         entre         gestores
e         trabalhadores,         já         que         essa         prática         poderia
construir         processos         coletivos         de         enfrentamento         de
relações         de         poder         muitas         vezes         produzem         atitudes
e         práticas         desumanizadoras.

(D) A         PNH         deve         se         fazer         presente         e         estar         inserida
somente         nas         políticas         e         programas         do         SUS
relacionados         a         saúde         da         mulher.

Questão 09

A         eletroterapia         é         composta         por         agentes         que         usam
corrente         elétrica         no         tecido         através         de         eletrodos.
Acerca         da         eletroterapia,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         estimulação         elétrica         funcional         (FES)         consiste         em
uma         corrente         elétrica         de         alta         frequência.

(B) A         corrente         interferencial         tem         por         finalidade
promover         ação         muscular         e/ou         analgesia         mediante
o         aumento         da         tensão         e         impedância         do         tecido.

(C) A         estimulação         elétrica         funcional         (FES)         é         capaz         de
provocar         contração         em         músculos         paralisados         ou
enfraquecidos         em         virtude         de         lesões         neurológicas         e
traumáticas,         entre         outras.

(D) O         efeito         fisiológico         da         corrente         Russa         limita-se         à
contração         muscular,         estimulando         diferentes         tipos
de         fibras         musculares         (tônicas         e         fásicas)         com         a
vantagem         de         promover         efeito         mais         intenso,         devido
ao         aumento         da         impedância.

Questão 10

Todas         as         alternativas         constituem-se         deveres
fundamentais         do         fisioterapeuta,         segundo         sua         área         e
atribuição         específica,         EXCETO:

(A) Divulgar,         para         fins         de         autopromoção,         declaração,
atestado,         imagem         ou         carta         de         agradecimento
emitida         por         cliente/paciente/usuário         ou         familiar
deste,         em         razão         de         serviço         profissional         prestado.

(B) Exercer         sua         atividade         com         zelo,         probidade         e
decoro         e         obedecer         aos         preceitos         da         ética
profissional,         da         moral,         do         civismo         e         das         leis         em
vigor,         preservando         a         honra,         o         prestígio         e         as
tradições         de         sua         profissão.
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(C) Oferecer         ou         divulgar         seus         serviços         profissionais         de
forma         compatível         com         a         dignidade         da         profissão         e         a
leal         concorrência.

(D) Assumir         responsabilidade         técnica         por         serviço         de
Fisioterapia,         em         caráter         de         urgência,         quando
designado         ou         quando         for         o         único         profissional         do
setor,         atendendo         a         Resolução         específica.

Questão 11

A         Lei         nº         8142/90         dispõe         sobre         a         participação         da
comunidade         na         gestão         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS)         e         sobre         as         transferências         intergovernamentais
de         recursos         financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras
providências.         Acerca         do         tema         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         Conferência         de         Saúde         deve         reunir-se         a         cada         5
anos         e         deve         ter         a         representação         dos         vários
segmentos         sociais.

(B) O         Conselho         de         Saúde         é         um         órgão         colegiado
composto         unicamente         por         profissionais         de         saúde         e
usuários.

(C) A         reunião         da         Conferência         de         saúde         pode         ser
convocada         exclusivamente         pelo         poder         legislativo.

(D) O         SUS         deve         contar,         em         cada         esfera         de         governo,
sem         prejuízo         das         funções         do         Poder         Legislativo,
com         as         seguintes         instâncias         colegiadas:         a
Conferência         de         Saúde;         e         o         Conselho         de         Saúde.

Questão 12

Acerca         do         tema         Fisioterapia         aplicada         as         demências,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) O         principal         objetivo         da         fisioterapia         aplicada         a
demências         é         sempre         melhorar         a         qualidade         de         vida
desses         pacientes.

(B) Durante         o         atendimento         domiciliar,         uma         das
condutas         que         o         fisioterapeuta         deve         conduzir         são
as         orientações         sobre         a         ambientação.

(C) Após         diagnosticado,         o         paciente         que         chega         ao
fisioterapeuta         que         deve         realizar         uma         robusta
anamnese,         contendo         por         exemplo:         histórias         de
vida,         quedas         e         comorbidades,         medicamentos
utilizados,         entre         outras         informações.

(D) O         diagnóstico         das         doenças         relacionadas         as
demências         pode         ser         feito         pelo         fisioterapeuta
através         de         exames         laboratoriais,         neuroimagem         e
de         um         perfil         neuropsicológico.

Questão 13

Em         relação         ao         conceito         e         as         aplicações         da
massoterapia         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) As         massagens         não         devem         ser         efetuadas         pelas
mãos         e         nunca         devem         ser         administradas         com         a
finalidade         de         produzir         efeitos         sobre         os         sistemas
nervoso.

(B) Na         aplicação         das         técnicas         de         massagem
terapêutica,         os         únicos         fatores         que         devem         ser
considerados         são         a         direção         do         movimento         e         a
intensidade         da         pressão.

(C) As         técnicas         de         massagem         são         comumente         usadas
como         auxiliares         para         reduzir         o         edema,         facilitar         a
cicatrização         dos         tecidos,         reduzir         ou         eliminar         a         dor
e         relaxar         a         musculatura,         entre         outras         funções.

(D) O         processo         de         decisão         relativo         à         técnica         de
massagem         a         ser         usada         (por         exemplo,
deslizamento,         fricção)         não         tem         nenhuma         relação
com         a         resposta         fisiológica         que         o         terapeuta         deseja
alcançar.

Questão 14

Em         relação         a         Ética         e         Legislação         Profissional         do
fisioterapeuta,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         fisioterapeuta         deve         induzir         a         convicções
políticas,         filosóficas,         morais,         ideológicas         e
religiosas         quando         no         exercício         de         suas         funções
profissionais.

(B) É         permitido         ao         fisioterapeuta         divulgar         e         prometer
terapia         infalível,         secreta         ou         descoberta         cuja
eficácia         não         seja         comprovada.

(C) É         proibido         ao         fisioterapeuta         negar         a         assistência         ao
ser         humano         ou         à         coletividade         em         caso         de
indubitável         urgência.

(D) O         fisioterapeuta         não         deve         se         responsabilizar         pela
elaboração         do         diagnóstico         fisioterapêutico,         mas
somente         aplicar         o         plano         de         tratamento.

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
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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
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) "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.

(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) "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.

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.
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Questão 17

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

(A) "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)

(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) "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)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

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

Questão 19

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

Questão 20

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

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