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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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Com         base         nos         modelos         de         relação         médico-paciente,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         modelo         sacerdotal.

(A) O         médico         preserva         a         sua         autoridade         e         tem         a
responsabilidade         das         decisões         técnicas.         Já         ao
paciente         compete         uma         participação         ativa         neste
processo         de         decisões.

(B) O         médico         assume         uma         postura         paternalista         com
relação         ao         paciente,         passando         a         comandar,
verdadeiramente,         em         todos         os         seus         passos,         o
tratamento,         não         levando         em         consideração         a
opinião         do         paciente.

(C) Transfere         todo         o         poder         de         decisão         para         o
paciente.

(D) Demonstra         um         poder         compartilhado,         de         forma
igualitária,         entre         o         médico         e         seu         paciente.

Questão 02

O         objeto         da         atuação         do         médico         é         a         saúde         do         ser
humano         e         das         coletividades         humanas,         em         benefício
da         qual         deverá         agir         com         o         máximo         de         zelo,         com         o
melhor         de         sua         capacidade         profissional         e         sem
discriminação         de         qualquer         natureza.         É         INCORRETO
afirmar         que         é         atividade         privativa         do         médico:

(A) Determinação         do         prognóstico         relativo         ao
diagnóstico         nosológico.

(B) Execução         de         sedação         profunda,         bloqueios
anestésicos         e         anestesia         geral.

(C) Formulação         do         diagnóstico         nosológico         e
respectiva         prescrição         terapêutica.

(D) Indicação         da         execução         e         execução         de
procedimentos         invasivos,         sejam         diagnósticos,
terapêuticos         ou         estéticos,         incluindo         os         acessos
vasculares         profundos,         as         biópsias         e         as
endoscopias.

Questão 03

O         Carcinoma         de         células         renais         (CCR)         é         o         mais         letal
dos         cânceres         urológicos.         Corresponde         de         2%         a         3%
das         neoplasias         em         adultos.         A         cerca         desse         Carcinoma
é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) O         CCR         possui         um         frequente         padrão         de
crescimento         intraluminal         através         da         circulação
venosa         renal,         conhecido         como         trombo         tumoral
venoso.

(B) A         cirurgia         continua         a         ser         a         principal         terapêutica
para         tratamento         curativo         do         CCR.

(C) Inclui         uma         vasta         variedade         de         tumores         com
comportamento         biológico         totalmente         distintos,
sendo         que         o         CCR         metastático         é         não         letal.

(D) Os         fatores         de         risco         mais         comuns         são:         tabagismo,
obesidade,         hipertensão         arterial         e         história         familiar.
Outros         fatores         potenciais         incluem         o         uso         de
anti-inflamatórios         não         esteroides,         radioterapia
retroperitoneal,         insuficiência         renal         crônica         (IRC)
terminal         e         síndromes         familiares         (esclerose
tuberosa,         por         exemplo).

Questão 04

A         retinopatia         diabética         (RD)         é         a         complicação         crônica
microvascular         mais         comum         do         diabetes         mellitus
(DM).         A         cerca         dessa         complicação,         julgue         as
afirmativas         abaixo.

I.É         caracterizada         por         alterações         que         progridem         de
modo         gradativo         na         microvasculatura         da         retina         que
levam         a         áreas         de         má         perfusão         retiniana,         aumento         da
permeabilidade         vascular         e         proliferação         patológica
intraocular         dos         vasos         da         retina.
II.A         Retinopatia         diabética         não         proliferativa         tem         como
características         principais         a         neoformação         vascular         na
retina         e         da         face         posterior         do         vítreo,         bem         como         o
desenvolvimento         de         tecido         fibroglial         vitreorretiniano.
III.Cirurgia         de         catarata,         por         qualquer         técnica,         pode
agravar         a         RD.         A         cirurgia         pela         técnica         intracapsular
também         parece         associar-se         a         rubeose         e         glaucoma
neovascular.

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

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

Questão 05

O         termo         "bronquiectasias"         refere-se         à         dilatação
anormal         e         distorções         irreversíveis         dos         brônquios.
Estas         alterações         estruturais,         uma         vez         estabelecidas,
favorecem         repetidos         episódios         de         infecções
respiratórias         durante         a         vida.

"Segmento         de         tecido         pulmonar,         recoberto         por         pleura
visceral,         que         recebe         irrigação         de         artéria         anômala         que
se         origina         da         aorta         ou         de         seus         ramos,         associado         a
bronquiectasias."
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A         cerca         das         principais         doenças         e         síndromes
associadas         a         bronquiectasias,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         descrição         acima:

(A) Aspergilose         broncopulmonar         alérgica.
(B) Síndrome         da         discinesia         ciliar.
(C) Fibrose         cística.
(D) Sequestro         pulmonar.

Questão 06

Em         relação         a         Giardíase,         marque         nos         itens         abaixo         (V)
verdadeiro         ou         (F)         para         falso.

(__)A         infecção         pode         ser         assintomática         ou         provocar
sintomas         que         variam         de         flatulência         intermitente         a         má
absorção         crônica.
(__)O         tratamento         é         feito         com         metronidazol,         tinidazol,
ou         nitazoxanida,         ou,         durante         a         gestação,
paromomicina.
(__)Cistos         de         Giardia         permanecem         viáveis         na
superfície         da         água         e         são         resistentes         aos         níveis
rotineiros         de         cloração         da         água         potável.
(__)Furazolidona,         quinacrina         ou         albendazol         são
largamente         utilizados         por         causa         do         baixo         potencial         de
toxicidade,         alta         eficácia         e         baixo         custo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Questão 07

O         cancroide         é         uma         afecção         de         transmissão
exclusivamente         sexual,         provocada         pelo         H.         ducreyi.         A
cerca         dessa         afecção,         marque         (V)         para         as         alternativas
verdadeira         e         (F)         para         falsa.

(__)Diferente         do         herpes         genital         e         a         sífilis,         o         cancroide
não         é         um         fator         de         risco         na         transmissão         e         contágio
pelo         HIV.
(__)As         lesões         são         dolorosas,         geralmente         múltiplas,
devido         à         autoinoculação.         A         borda         é         irregular,
apresentando         contornos         eritemato-edematosos         e
fundo         irregular,         recoberto         por         exsudato         necrótico,
amarelado,         com         odor         fétido         e         que,         quando         removido,
revela         tecido         de         granulação         com         sangramento         fácil.

(__)Denomina-se         também         cancro         mole,         cancro
venéreo         ou         cancro         de         Ducrey.         O         período         de
incubação         é         geralmente         de         10         a         45         dias,         podendo         se
estender         por         até         20         semanas.
(__)No         homem,         as         localizações         mais         frequentes         são
no         frênulo         e         sulco         bálano-prepucial:         na         mulher,         na
fúrcula         e         face         interna         dos         pequenos         e         grandes         lábios.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Questão 08

A         doença         cística         das         artérias         (DCA)         caracteriza-se
pela         presença         de         cistos,         geralmente         multiloculados,
situados         no         interior         da         parede         arterial.         A         respeito         do
diagnóstico         dessa         doença         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.A         doença         cística         da         artéria         poplítea         manifesta-se
comumente         pelo         aparecimento         de         claudicação
intermitente         unilateral         em         indivíduos         jovens,         que         é
situada         na         panturrilha,         geralmente         de         início         súbito,
sendo         rapidamente         progressiva         para         distâncias
menores         em         intervalo         de         tempo         curto.
II.No         exame         físico,         costuma         haver         sinais         clínicos         de
doença         cardiovascular         generalizada.         Na         maioria         dos
casos,         há         palidez         e         hipertermia         na         extremidade
afetada.
III.Os         pulsos         poplíteo,         tibial         posterior         e         pedioso
podem         estar         discretamente         aumentados         ou         ausentes.
IV.Nos         casos         em         que         há         doença         cística         da         artéria
radial,         ou         da         ulnar,         pode-se         notar         a         presença         do
tumor         cístico         no         punho         ou         no         antebraço,         e
eventualmente         ocorre         ou         não         dor         na         face         volar         do
antebraço         durante         trabalho         braçal         (trabalho         muscular
forçado).

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

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

MÉDICO (1) 3



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2021  

 

 

Questão 09

As         crises         hipertensivas         que         se         acompanham         de
isquemia         coronariana         (angina         e         infarto         agudo         do
miocárdio)         se         constituem         na         principal         indicação         da
droga         X,         que         tem         potentes         efeitos         vasodilatadores
venoso,         coronariano         e         cerebral.         Tem         inicio         de         ação
dois         a         cinco         minutos         após         sua         administração         e
duração         de         efeito         de         igual         período         de         tempo.         Assinale
a         alternativa         CORRETA                  que         corresponde         a         X.

(A) Propranolol.
(B) Nitroglicerina.
(C) Hidralazina.
(D) Metoprolol.

Questão 10

A         cerca         da         doença         do         refluxo         gastresofágico         (DRGE),
é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         ocorrência         de         hérnia         hiatal         relaciona-se         com         as
formas         mais         graves         de         esofagite         de         refluxo.

(B) O         refluxo         gastresofágico         torna-se         patológico
quando         a         resistência         do         epitélio         ao         conteúdo
refluído         é         superada.

(C) A         DRGE         ocorre         como         consequência         da         exposição
da         mucosa         esofágica         ou         supraesofágica         a
conteúdo         intragástrico,         contendo         agentes
agressores,         como         ácido,         pepsina,         sais         biliares         e
enzimas         pancreáticas.

(D) A         maioria         dos         pacientes         com         DRGE         tem         pressão
basal         do         esfíncter         esofágico         inferior         com         valores
anormais,         o         que         reforça         a         importância         dos
relaxamentos         transitórios         como         mecanismo         de
refluxo.

Questão 11

Os         fatores         de         risco         não         são         necessariamente         as
causas         diretas         de         lesões         por         esforços         repetitivos
(LER)/distúrbios         osteomusculares         relacionados         ao
trabalho         (Dort),         mas         podem         gerar         respostas         que
produzem         as         lesões         ou         os         distúrbios.
"Implica                  monotonia                  fisiológica                  e/         ou         psicológica.
Assim,         a         carga         mecânica         fica         restrita         a         um         ou         a
poucos         segmentos         corpóreos,         amplificando         o         risco
potencial".

Em         relação         aos         grupos         de         fatores         de         risco         para
LER/Dort,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         descrição         acima:

(A) Fatores         organizacionais         e         psicossociais         ligados         ao
trabalho.

(B) Exigências         cognitivas.
(C) Carga         estática.
(D) Invariabilidade         da         tarefa.

Questão 12

O         aumento         do         volume         abdominal         é         uma
manifestação         compartilhada         por         diversas         doenças.
Em         relação         ao         aumento         do         volume         abdominal,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         distensão         abdominal,         um         aumento         objetivo         da
cintura         abdominal,         é         resultado         de         perda         de
coordenação         entre         a         contração         do         diafragma         e         o
relaxamento         da         parede         anterior         do         abdome         em
resposta         ao         aumento         do         volume         intra-abdominal.

(B) Normalmente         a         aerofagia         está         associada         a
sofreguidão         ao         comer;         consumo         de         goma         de
mascar;         ou         é         uma         resposta         à         ansiedade         associada
a         eructações         repetidas.

(C) Pode         resultar         de         diminuição         dos         gases         intestinais.
(D) Ocasionalmente,         a         hiperlordose         lombar         pode

produzir         uma         distensão         abdominal         aparente.

Questão 13

Em         relação         aos         distúrbios         do         potássio,         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) As         hipopotassemias         são         diagnosticadas         quando         a
concentração         do         potássio         plasmático         é         inferior         a
2,5         mEq/?.

(B) Razão         potássio/creatinina         na         urina         (UK+/Ucreatinina)
possibilita         a         avaliação         semiquantitativa         da
secreção         de         potássio,         considerando         o         potássio
plasmático         e         a         reabsorção         de         água         no         ducto
coletor.         Então,         esse         índice         não         pode         ser         aplicado
quando         a         osmolaridade         urinária         do         paciente         for
inferior         à         plasmática.

(C) Em         pacientes         hipopotassêmicos         que         apresentem
valores         da         concentração         do         potássio         urinário
acima         de         15         a         20         mEq/?,         considera-se         que         o
distúrbio         tenha         causa         renal.

(D) A         avaliação         da         excreção         urinária         do         potássio         não
é         fundamental         para         o         reconhecimento         dos
distúrbios         do         potássio         em         decorrência         de         causa
renal.

Questão 14

Os         tumores         vasculares         malignos         do         fígado         são         raros.
Pelo         fato         de         serem         muito         frequentemente         múltiplos,
devem         ser         diferenciados         dos         tumores         hepáticos
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metastáticos.         Com         base         nos         tumores         do         fígado,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Síndrome         de         Budd-Chiari         pode         originar-se         de         uma
obstrução         em         qualquer         nível         das         veias         hepáticas,
desde         a         vênula         eferente         que         sai         do         lóbulo
hepático,         até         a         entrada         na         veia         cava         inferior         no
átrio         direito.

(B) Na         Hemangioendotelioma         epitelioide         em         casos
nos         quais         se         tem         o         envolvimento         tumoral         restrito         a
um         lobo         hepático,         verifica-se         aumento
compensatório         do         lobo         livre         de         doença.         Existem
também         casos         desses         tumores         com         aspecto
ecográfico         hiperecogênico         e         isoecogênico,         sendo
observado         halo         hipoecogênico         na         periferia         deles.

(C) Um         dos         aspectos         de         apresentação         das
metástases         hepáticas         são         os         nódulos
hiperecogênicos,         podendo         ser         identificados         em
praticamente         qualquer         tipo         histológico         de         tumor
secundário.

(D) O         sarcoma         de         Kaposi         é         diagnosticado         com         muita
frequência,         uma         vez         que,         em         geral,         é         sintomático         e
contribui         para         a         morbidade         e         mortalidade         dos
pacientes         com         AIDS.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só

caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Questão 16

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de
parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:
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(A) As         assertivas         I,         III         e         V.
(B) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.
(C) As         assertivas         II,         IV         e         V.
(D) As         assertivas         I,         III         e         IV.

Questão 17

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.
VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção
subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) II,         III,         IV         e         VI.
(B) I,         II,         III         e         IV.
(C) I,         II,         IV         e         VI.
(D) II,         III,         V         e         VI.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:

(A) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(B) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem
conflito         de         horário.

(C) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.
(D) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu

cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

Questão 19

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.

(B) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.

(C) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.

(D) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

Questão 20

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:

(A) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.
(B) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,

desde         os         tempos         de         sua         colonização.
(C) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.
(D) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,

por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.
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