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CADERNO DE PROVAS
Cargo

Prova Tipo

1

VIGILANTE SANITÁRIO
➢

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 conferencia 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 35 questões, numeradas de 1 à 35. 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 03h, 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 das doenças de notificação compulsória,
marque alternativa CORRETA.
(A) A cólera e o botulismo são doenças de notificação
compulsória semanal.
(B) A febre amarela não é uma notificação
compulsória.
(C) Todas as doenças de notificação compulsória
devem ser notificadas diretamente ao Ministério da
Saúde.
(D) A difteria é uma doença de notificação compulsória
imediata.
Questão 02
Sobre a Vigilância Epidemiológica e imunizações,
marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F)
para as Falsas:

CORRETA.
(A) No primeiro ano de vida, o sistema imunológico
ainda está em desenvolvimento, por isso todas as
vacinas, devido à sua composição, devem ser
administradas em dose única.
(B) As gestantes não devem receber vacinas vivas,
pois existe a possibilidade de passagem dos
antígenos vivos atenuados para o feto e de causar
alguma alteração, como malformação, aborto ou
trabalho de parto prematuro.
(C) As vacinas são um exemplo de imunidade
adquirida passivamente.
(D) A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é
obtida pela administração de soros.
Questão 04
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram
Sistema Único de Saúde (SUS), devem estar de
acordo com os seus princípios. Marque a alternativa
que não está de acordo com os princípios do SUS:

(A) Igualdade da assistência à saúde, sem
(__)A operacionalização da vigilância epidemiológica
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
compreende um ciclo de funções inespecíficas e (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde
complementares,
desenvolvidas
de
modo
em todos os níveis de assistência.
descontínuo, mas que permita conhecer, o
comportamento da doença ou agravo selecionado (C) Integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
como alvo das ações, para que as medidas de
serviços preventivos e curativos, individuais e
intervenção pertinentes possam ser desencadeadas
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
com oportunidade e eficácia.
níveis de complexidade do sistema.
(__)Dentre as funções da vigilância epidemiológica
(D)
Integração em nível social das ações de saúde e
temos: a coleta de dados; o processamento de dados
saneamento básico, mas não do meio ambiente.
coletados, e análise e interpretação dos dados
processados.
Questão 05
(__)As competências de cada um dos níveis do
sistema de saúde (municipal, estadual e federal) Em relação aos fatores que podem afetar o prazo de
abarcam todo o espectro das funções de vigilância validade dos alimentos, marque a alternativa
epidemiológica, porém com graus de especificidade CORRETA.
variáveis.
(A) A embalagem tem um papel primordial de proteger
um alimento após o processamento, mas também
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
pode ser usada para prolongar seu prazo de
CORRETA:
validade.
(A) V, V, F.
(B) Fatores extrínsecos são fatores que estão
relacionado ao próprio alimento, como umidade e
(B) F, V, F.
pH.
(C) V, F, F.
(C) A natureza e a qualidade das matérias-primas não
(D) F, V, V.
interferem na validade dos produtos alimentícios.
(D) Fatores intrínsecos são fatores externos ao
Questão 03
produto, tais como condições de embalagem,
materiais e condições de armazenamento.
Acerca
do
tema
"Noções
de
Vigilância
Epidemiológica e imunizações", marque a alternativa
VIGILANTE SANITÁRIO (1)
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Questão 06

Questão 08

Acerca da Norma Operacional Básica-NOB do
Sistema Único de Saúde-SUS 01/1996 e suas
atualizações, julgue as afirmativas abaixo:

Acerca da matéria-prima, insumos, embalagens,
transporte e armazenamento para produção de
alimentos, marque a alternativa INCORRETA.

(A) As matérias-primas, os ingredientes e as
I.A NOB SUS 01/96 tem por finalidade primordial
embalagens devem ser armazenados em local
promover e consolidar o pleno exercício, por parte da
limpo e organizado, de forma a garantir proteção
união, da função de gestor da atenção à saúde, com
contra contaminantes.
a consequente redefinição das responsabilidades (B)
A recepção das matérias-primas, dos ingredientes
exclusiva à União, avançando na consolidação dos
e das embalagens deve ser realizada em área
princípios do SUS.
protegida e limpa.
II.A referida NOB redefine a prática do (C)
O transporte desses insumos deve ser realizado
acompanhamento, controle e avaliação no SUS,
em condições adequadas de higiene e
superando os mecanismos tradicionais, centrados no
conservação.
faturamento de serviços produzidos, e valorizando os
resultados advindos de programações com critérios (D) As matérias-primas e as embalagens devem ser
armazenados diretamente no chão, respeitandoepidemiológicos e desempenho com qualidade.
se o espaçamento mínimo necessário para
III.Essa norma privilegia os núcleos familiares e
garantir adequada ventilação, limpeza e, quando
comunitários, criando, assim, condições para uma
for o caso, desinfecção do local.
efetiva participação e controle social.
Questão 09
Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?
Em relação aos manipuladores de alimentos é
CORRETO afirmar que:

(A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II.
(D) Apenas I e III.
Questão 07
Sobre a Lei
CORRETA.

6.437/77,

marque

a

alternativa

(A) Para a imposição da pena e a sua graduação, a
autoridade sanitária não deve levar em conta os
antecedentes do infrator quanto às normas
sanitárias.
(B) Quando o infrator é primário e a falta cometida for
de natureza leve, temos uma circunstância
agravante.
(C) É considerada uma circunstância atenuante, se,
tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública,
o infrator deixar de tomar as providências de sua
alçada tendentes a evitá-lo.
(D) Construir, instalar ou fazer casas de repouso, que
se dediquem à promoção, proteção e recuperação
da saúde, sem licença do órgão sanitário
competente ou contrariando normas legais e
regulamentares pertinentes, é considerada uma
infração sanitária.

VIGILANTE SANITÁRIO (1)

(A) Os manipuladores devem lavar cuidadosamente
as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após
manipular alimentos, após qualquer interrupção do
serviço, após tocar materiais contaminados, após
usar os sanitários e sempre que se fizer
necessário.
(B) Os manipuladores podem fumar, mas devem
evitar falar desnecessariamente, cantar, assobiar,
ou praticar outros atos que possam contaminar o
alimento, durante o desempenho das atividades.
(C) Os manipuladores de alimentos devem ser
capacitados periodicamente em higiene pessoal,
em manipulação higiênica dos alimentos e em
doenças transmitidas por alimentos, mas a
capacitação não precisa ser comprovada mediante
documentação.
(D) Não é necessário afastar os manipuladores que
apresentarem lesões e ou sintomas de
enfermidades, mesmo que possam comprometer a
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos.
Questão 10
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
apresenta
natureza
de
autarquia
especial
caracterizada pela independência administrativa,
estabilidade de seus dirigentes, e autonomia
financeira. Todas as alternativas estão de acordo
com as competências da agência, EXCETO:
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(A) Estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de (C) A pena de multa nas infrações leves consiste no
vigilância toxicológica e farmacológica.
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
(B) Proibir a fabricação, mas não a importação e o
(D)
armazenamento de produtos e insumos, em caso
As infrações sanitárias podem ser punidas,
de violação da legislação pertinente ou de risco
alternativa
ou
cumulativamente,
com
as
iminente à saúde.
penalidades de advertência e multa, mas nunca
com a proibição de propaganda.
(C) Estabelecer normas, propor, acompanhar e
executar as políticas, as diretrizes e as ações de
Questão 13
vigilância sanitária.
(D) Conceder e cancelar o certificado de cumprimento A ocorrência de casos novos de uma doença
de boas práticas de fabricação.
(transmissível ou não) ou agravo (inusitado ou não),
passível de prevenção e controle pelos serviços de
Questão 11
saúde, indica que a população está sob risco e pode
representar ameaças à saúde que precisam ser
De acordo com a Norma Operacional Básica-NOB do detectadas e controladas ainda em seus estágios
Sistema Único de Saúde-SUS 01/1996, a totalidade iniciais. Nessas circunstâncias, a investigação
das ações e de serviços de atenção à saúde, no epidemiológica de casos e epidemias constitui-se em
âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um uma atividade obrigatória de todo sistema local de
conjunto de estabelecimentos, organizados em rede vigilância epidemiológica.
regionalizada e hierarquizada, e disciplinados
segundo subsistemas, um para cada município - o (Fonte:https://bvsms.saude.gov.br/ )
SUS-Municipal. É CORRETO afirmar que:
(A) A criação e o funcionamento desse sistema Acerca do tema, marque a alternativa CORRETA.
municipal possibilitam a responsabilização dos (A) A gravidade do evento não representa um fator
municípios, no que se refere à saúde de todos os
que condiciona a urgência no curso da
residentes em seu território, portanto os sistemas
investigação epidemiológica e na implementação
municipais
devem
trabalhar
isolados
da
de medidas de controle.
integralidade do SUS.
(B) A investigação epidemiológica tem como principais
(B) O poder público estadual tem, como uma de suas
objetivos: identificar fonte de infecção e modo de
responsabilidades nucleares, mediar a relação
transmissão; identificar grupos expostos a maior
entre os sistemas municipais.
risco e fatores de risco; confirmar o diagnóstico; e
(C) Quando ou enquanto um município não assumir a
determinar
as
principais
características
gestão do sistema municipal, é a União que
epidemiológicas.
responde, definitivamente, pela gestão de um (C) Investigação
epidemiológica
e
pesquisa
conjunto de serviços capaz de dar atenção integral
epidemiológica, são dois termos que representam
àquela população.
o mesmo procedimento em todos os seus
(D) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do
aspectos teóricos e práticos.
SUS-Municipal, precisam ser, obrigatoriamente, de (D) A investigação epidemiológica pode ser iniciada
propriedade da prefeitura, mas não precisam ter
em até uma semana após a notificação de caso
sede no território do município.
isolado ou agregado de doença/agravo, seja o
caso suspeito, clinicamente declarado, ou mesmo
Questão 12
contato.
A Lei 6.437/77 configura infrações à legislação
sanitária federal, estabelece as sanções respectivas,
e dá outras providências. Acerca dessa Lei, marque a
alternativa CORRETA.

Questão 14
Acerca dos conceitos envolvidos na qualidade
higiênico-sanitária dos produtos alimentícios e dos
estabelecimentos que os comercializam, marque a
alternativa CORRETA.

(A) As infrações sanitárias gravíssimas, são aquelas
em que seja verificada a existência de duas ou
mais circunstâncias agravantes.
(A) Contaminantes são substâncias ou agentes de
(B) Em caso de reincidência da infração, as multas
origem exclusivamente biológica, que sejam
previstas devem ser triplicadas em seu valor.
considerados nocivos à saúde humana ou que
comprometam a sua integridade.
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(B) Procedimento Operacional Padronizado - POP:
casos humanos da doença.
procedimento escrito de forma objetiva que (D) As ações, as atividades e as estratégias de
estabelece instruções sequenciais para a
controle da população de roedores sinantrópicos
realização de operações rotineiras e específicas
devem ser realizadas somente como medidas de
na manipulação de alimentos.
controle e nunca como prevenção de doenças aos
(C) Limpeza é a operação de redução, por método
seres humanos.
físico e ou agente químico, do número de
microrganismos em nível que não comprometa a
Questão 17
qualidade higiênico-sanitária do alimento.
(D) Desinfecção é a operação de remoção de Acerca das Doenças veiculadas por alimentos (DVA),
substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, marque a alternativa INCORRETA.
tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades. (A) As DVA podem ser causadas por agentes
químicos como os pesticidas, ou biológico, como
Questão 15
os microrganismos patogênicos.
Acerca da temperatura e sua influência na validade (B) A OMS diz que as DVA não são um problema de
saúde pública, pois atingem um número muito
dos alimentos marque a alternativa INCORRETA.
restrito de indivíduos e causam pouco impacto
(A) As variações de temperatura exercem influência
financeiros ao governo e a saúde do consumidor.
sobre a natureza e a taxa de deterioração dos (C) As DVA são causadas pela ingestão de alimento
alimentos.
contaminado por um agente infeccioso específico
(B) No caso de produtos distribuídos e armazenados
ou pela toxina por ele produzida.
sob refrigeração ou congelados, as condições do (D) Atitudes recorrentes da população, como má
estudo para determinação dos prazos de validade
higienização das mãos, aumentam ainda mais as
não precisam simular as condições reais de
possibilidades para a ocorrência das DVA.
armazenamento durante a vida de prateleira.
Atitudes recorrentes da população, como má
(C) De modo geral, um aumento na temperatura
higienização das mãos, aumentam ainda mais as
possibilidades para a ocorrência das DVA.
aumenta a taxa das reações químicas e menor
será o prazo de validade do produto.
Questão 18
(D) As flutuações na temperatura de armazenamento
podem afetar o produto embalado, gerando
condições para reações químicas ou crescimento Acerca da armazenagem e transporte dos Resíduos
microbiológico, principalmente quando existe um sólidos e resíduos líquidos, marque a alternativa
CORRETA.
grande espaço livre dentro da embalagem.
(A) Os sacos de acondicionamento para resíduos do
Questão 16
sistema de saúde devem ser constituídos de
material resistente a ruptura e vazamento,
Acerca do tema Vigilância Epidemiológica e o
respeitados os limites de peso de cada saco, pode
controle de zoonoses e animais peçonhentos,
ser feito o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
marque a alternativa CORRETA.
(B) Não é necessário o uso de equipamentos de
(A) As atividades e as estratégias de controle da
proteção individual e coletiva no transporte dos
resíduos do sistema de saúde.
população de animais peçonhentos e venenosos
devem ser executadas de forma permanente, e (C) Armazenamento temporário consiste na guarda
sem uma área determinada (área-alvo).
permanente dos recipientes contendo os resíduos
(B) As ações e os serviços públicos de saúde voltados
já acondicionados, em local distante aos pontos de
geração e com acesso restrito.
para vigilância e prevenção de zoonoses de
relevância para a saúde pública causadas por (D) Os resíduos líquidos do sistema de saúde devem
roedores sinantrópicos e vetores devem ser
ser acondicionados em recipientes constituídos de
executados de forma esporádica e temporária,
material compatível com o líquido armazenado,
mas nunca permanente.
resistentes, rígidos e estanques, com tampa
(C) Uma vez instalado o ciclo de transmissão de
rosqueada e vedante.
determinada zoonose em certa área, em que uma
população animal esteja relacionada, deve-se
proceder às medidas de controle para a redução
ou a eliminação, quando possível, do número de
VIGILANTE SANITÁRIO (1)
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Questão 19
Sobre as Doenças veiculadas por alimentos (DVA), é
CORRETO afirmar que:
(A) Algumas
bactérias,
como
o
Clostridium
perfringens, desenvolvem formas esporuladas que
são resistentes a altas temperaturas e ao frio.
(B) A Escherichia coli é uma enterobactéria bactéria
causadora de DVA.
(C) Todas as toxinas associadas as DVA são
termolábeis (inativadas pelo calor).
(D) A sobrevivência e a multiplicação de um agente
etiológico nos alimentos independem de seus
mecanismos de defesa e das condições do meio,
como oxigenação, pH e temperatura, variável de
acordo com cada alimento.
Questão 20
Sobre o tema saúde pública, saneamento básico e
sua relação com as doenças infectocontagiosas,
julgue as afirmativas abaixo:
I.Água de boa qualidade para o consumo humano e
seu fornecimento contínuo asseguram a redução e
controle de: diarreias, cólera, dengue, febre amarela,
tracoma,
hepatites,
conjuntivites,
poliomielite,
escabioses.
II.Os riscos à saúde pública estão ligados a alguns
fatores possíveis e indesejáveis de ocorrerem em
áreas urbanas e rurais, os quais podem ser
minimizados, mas nunca eliminados com o uso
apropriado de serviços de saneamento.
III.A melhoria da gestão dos resíduos sólidos (lixo),
reduz o impacto ambiental e elimina ou dificulta a
proliferação de vetores de doenças.
Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.

(A) Antigamente com a falta de desenvolvimento
tecnológico, as pessoas, viviam menos anos em
comparação à expectativa média de vida do
presente, que, possibilita mais recursos de
qualidade de vida, e cuidados médicos.
(B) Antigamente, com a falta de desenvolvimento
tecnológico, as pessoas viviam menos anos em
comparação à expectativa média de vida do
presente, que possibilita mais recursos de
qualidade de vida e cuidados médicos.
(C) Antigamente com a falta de desenvolvimento
tecnológico as pessoas viviam menos anos em
comparação à expectativa média de vida do
presente, que possibilita, mais recursos de
qualidade de vida e cuidados médicos.
(D) Antigamente, com a falta de desenvolvimento
tecnológico, as pessoas, viviam menos anos em
comparação à expectativa média de vida, do
presente, que possibilita mais recursos de
qualidade de vida e cuidados médicos.
Questão 22
Assinale abaixo a alternativa em que o uso da crase
está CORRETO.
(A) Fomos à pé.
(B) Fomos à noite.
(C) Queríamos ir à uma praia diferente.
(D) Andamos à cavalo.
Questão 23
Assinale abaixo a alternativa em que o termo
marcado exerce a função sintática de objeto indireto:
(A) A leitura dos clássicos é fundamental.
(B) Ela deu-lhe o troco.
(C) O amor dos pais marca para toda a vida.
(D) Ele adora banhar-se no mar.
Questão 24
Assinale abaixo a alternativa que contem período
composto por oração subordinada adjetiva restritiva.

(A) Eu preciso que você me explique melhor o que
quer.
(B) Os atletas que se prepararam com menos horas
de treino ao longo da semana foram os mais bem
Questão 21
colocados no campeonato.
Assinale abaixo a alternativa que apresenta o uso (C) Eu preciso disso: que você se comunique melhor
CORRETO da vírgula:
comigo.

Língua Portuguesa

VIGILANTE SANITÁRIO (1)
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(D) Os atletas, que se prepararam com mais horas de (C) Porquê o céu é azul?
treino ao longo da semana, foram os mais bem (D) Por que o céu é azul?
colocados no campeonato.
Questão 25
Assinale abaixo a alternativa que contém período
composto por coordenação adversativa:

Questão 29
Assinale abaixo a alternativa em que a colocação
pronominal está INCORRETA.

(A) Eu desejo que se esclareça tudo o quanto antes.
(A) Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos
(B) Fernanda, quem te deu essa informação?
anjos, se não tiver o amor, sou como o bronze que
(C) Me passe o açúcar, por favor.
soa.
(B) Mesmo não indo muito longe, os jovens se (D) Não se fazem mais amizades como antigamente.
perderam naquela mata fechada.
Questão 30
(C) Apesar de ter estudado muito, ele não conseguiu
aprovação no vestibular.
Assinale abaixo a alternativa em que as palavras
(D) Era um aluno genial, porém não se permitia ir estão de acordo com as normas gramaticais do
além.
português brasileiro.
(A) jiboia, cruzeiro, mexer, canjica.
(B) giboia, cruzeiro, mexer, canjica.
Ano que vem, os povos e as nações hão de
(C) jiboia, cruzeiro, mecher, canjica.
reerguerem-se dessa crise.
(D) jiboia, cruzeiro, mexer, cangica.
Questão 26

Assinale abaixo a alternativa que corresponde aos
termos sintáticos marcados acima:
(A) Complemento nominal, predicado.
(B) Adjunto adnominal, núcleo do predicado.
(C) Predicado.
(D) Complemento verbal, predicado.
Questão 27

Conhecimentos Gerais
Questão 31
Qual é o nome da Unidade de Conservação (UC)
catarinense que foi criada com o propósito de
proteger e conservar uma amostra da Floresta
Ombrófila Mista?

(A) Parque Estadual da Floresta Negra.
Assinale abaixo a alternativa que contém a figura de
(B) Parque Nacional do Jequitibá.
linguagem denominada paradoxo:
(C) Parque Estadual das Araucárias.
(A) Viver é estar sempre entre o claro e o escuro das
(D) Parque Nacional das Cajazeiras.
certezas e dúvidas.
(B) Ele comeu dois pratos e ainda quis sobremesa.
(C) Na literatura é viver e morrer ao mesmo tempo.
(D) Os homens sonhavam alto e pensavam pequeno
demais naqueles tempos.
Questão 28
Assinale abaixo a alternativa CORRETA em relação
ao uso do porquê.
(A) Por quê o céu é azul?
(B) Porque o céu é azul?

VIGILANTE SANITÁRIO (1)

Questão 32
Segundo a Lei Orgânica do município de
Belmonte/SC, Autarquias, Empresas Públicas,
Sociedade de Economia Mista e Fundações Públicas
são:
(A) Organizações não governamentais que trabalham
em parceria com a administração pública
municipal.
(B) Órgãos do governo municipal.
(C) Entidades dotadas de personalidade jurídica
própria que compõem a administração indireta do
Município.
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(D) Instituições públicas federais que exercem
influência sobre a administração municipal.
Questão 33
De acordo com a Lei Orgânica da cidade de
Belmonte/SC, entre as competências administrativas
comuns ao município, à união e ao estado NÃO
consta o exercício da seguinte medida:
(A) Cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
(B) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio
privado.
(C) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência.
(D) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
Questão 34
Quais são os estados brasileiros que, junto com
Santa Catarina, compõem a Região Sul do país?
(A) Paraná e Rio Grande do Sul.
(B) São Paulo e Rio Grande do Sul.
(C) Mato Grosso e Rio Grande do Sul.
(D) Paraná e Mato Grosso do Sul.
Questão 35
Em qual das regiões turísticas do estado de Santa
Catarina o município de Belmonte está localizado?
(A) Vale das águas.
(B) Caminhos da Fronteira.
(C) Serra Catarinense.
(D) Vale do Contestado.
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