ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL Nº 005/2010

Agente Comunitário de Saúde
28 de novembro de 2010
9h às 12h

INSTRUÇÕES GERAIS


Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas. Caso necessário
solicite um novo caderno.



Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência,
notifique imediatamente o fiscal.



Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções, utilizando somente caneta esferográfica com tinta azul ou preta.



O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.



Esta prova é composta por 32 (trinta e dois) questões objetivas, sendo 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos e 12 (doze) questões de Conhecimentos Gerais, no formato de múltipla
escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, das quais somente 1 (uma) deverá
ser assinalada como correta.



Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.



Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair juntos.

Boa prova

2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01) A Política de Atenção Básica do Ministério da Saúde, define as atribuições mínimas específicas de
cada categoria profissional, cabendo ao gestor municipal ou do Distrito Federal ampliá-las, de acordo
com as especificidades locais.
O Agente Comunitário de Saúde tem, dentre outras, as atribuições listadas a seguir, exceto a:

A  Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à
Unidade Básica de Saúde.
B  Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
C  Verificar a pressão arterial e realizar a glicemia capilar sempre que visitar pacientes hipertensos e
diabéticos.
D  Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe.
___________________________________________________________________________________
02) Um dos grandes desafios para a cura da tuberculose é o elevado número de pessoas que abandonam o tratamento. As pessoas que iniciam o tratamento e não o completam permanecem transmitindo a
doença na comunidade. Assim sendo, é fundamental a participação da equipe de saúde nas ações de
controle da tuberculose.
Dentre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde em relação às atividades de Controle da Tuberculose em sua comunidade estão:
l Identificar os sintomáticos respiratórios nos domicílios e na comunidade.
ll Orientar e encaminhar os comunicantes a Unidade Básica de Saúde para consulta, diagnóstico e
tratamento, quando necessário.
lll Orientar a coleta e o encaminhamento do escarro dos sintomáticos respiratórios.
lV Supervisionar a tomada diária da medicação específica, quando indicado, e o comparecimento do
doente às consultas agendadas.
V Fazer teste tuberculínico.
Todas as atribuições corretas estão em

AI

- II - V
B  I - II - III - IV
C  III - IV - V
D  IV - V
___________________________________________________________________________________
03) Saúde da Família (ESF) é a estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a Atenção
Básica, e tem como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma
integral e contínua, levando-as para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida da
comunidade. Incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS, mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários.
São princípios do SUS reafirmados pela ESF, exceto:

A  Participação do Estado.
B  Participação da comunidade.

C Integralidade.
D  Universalidade.

___________________________________________________________________________________
04) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A Lei que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
é identificada como:

A  Lei 2.133, de 11 de setembro de 2006.
B  Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

C  Lei 648, de 28 de março de 2006.
D  Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.
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05) De acordo com a Portaria 648, de 28 de março de 2006, o número máximo de pessoas que deverá
ficar sob o acompanhamento de um agente comunitário de saúde é:

A 250

B  500
C  750
D  4.000
___________________________________________________________________________________
06) O espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de
atuação de um Agente Comunitário de Saúde, é denominado de:

A  Domicílio.

B  Área.
C  Microárea. D  Peridomicilio.
___________________________________________________________________________________
07) A definição das atribuições da equipe de Saúde da Família no cuidado integral a Diabetes deve responder às peculiaridades locais, tanto do perfil da população sob cuidado, como do perfil da própria
equipe de saúde.
Dentre as atribuições sugeridas pelo Ministério da Saúde para o Agente Comunitário de Saúde no
cuidado aos pacientes com diabetes, estão:
l
ll
lll
lV

V

Verificar os níveis de pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da
demanda espontânea da unidade de saúde.
Verificar o comparecimento dos pacientes com diabetes às consultas agendadas na unidade de
saúde e realizar busca de faltosos.
Registrar, em sua ficha de acompanhamento, o diagnóstico de diabetes de cada membro da família.
Encorajar uma relação paciente-equipe colaborativa, com participação ativa do paciente e, dentro
desse contexto, ajudar o paciente seguir as orientações alimentares, de atividade física e de não
fumar, bem como de tomar os medicamentos de maneira regular.
Participar da consulta de enfermagem, orientando os pacientes sobre a dieta para cada tipo de diabetes.

Todas as afirmações corretas estão em:

AI
BI

- II - III - V
C  II - IV - V
- III - IV
D  II - III - IV
___________________________________________________________________________________
08) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento definidas no Plano de Ação das equipes de saúde, dirigidas a grupos específicos e a doenças prevalentes, conforme protocolos de Saúde Pública é
uma competência que exige do ACS as seguintes habilidades:
l
ll
lll
lV
V

Comunicar à UBS da respectiva microárea os casos existentes de indivíduos que necessitam de
cuidados especiais.
Apoiar o acompanhamento da gravidez e puerpério, conforme normas estipuladas pelas equipes de
saúde.
Comunicar o Conselho Tutelar imediatamente se suspeitar de maus tratos à criança e/ou idoso.
Trabalhar junto às escolas e outros grupos, organizando a estimulação de hábitos saudáveis e outras demandas solicitadas pelos mesmos.
Verificar os sinais vitais e comunicar a UBS quando encontrar usuários com pressão arterial elevada.

Todas as afirmações corretas estão em:

A  I - II - IV
B  II - III - V

C  III
D  IV

- IV
- V
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09) No Brasil, apesar da redução drástica no número de casos, de 19 para 4,68 doentes em cada
10.000 habitantes, no período compreendido entre 1985 a 2000, a hanseníase ainda se constitui em um
problema de saúde pública que exige uma vigilância resolutiva. A hanseníase é fácil de diagnosticar,
tratar e tem cura.
Dentre as atribuições sugeridas pelo Ministério da Saúde para o Agente Comunitário de Saúde na
recuperação e reabilitação em saúde aos pacientes com hanseníase está:

A  Realizar coleta de material, segundo técnicas padronizadas.
B  Fazer supervisão da dose medicamentosa em domicílio.
C  Fazer a dispensação de medicamentos.
D  Prescrever técnicas simples de prevenção e tratamento de incapacidades físicas.
___________________________________________________________________________________
10) O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB é um sistema idealizado para agregar e para
processar as informações sobre a população visitada pelo ACS. Estas informações são recolhidas em
fichas de cadastramento e de acompanhamento.
Os instrumentos para acompanhamento preenchidos pelos Agentes Comunitários de Saúde são
identificados como:
l
ll
lll
lV
V
VI

Ficha A – Cadastramento das Famílias
Fichas B- GES – Acompanhamento de Gestantes
Ficha B-HA – Acompanhamento de Hipertensos
Ficha B-DIA – Acompanhamento de Diabéticos
Ficha B-TB – Acompanhamento de pacientes com Tuberculose
Ficha C – (Cartão da Criança)

Todas as fichas corretas estão em:

A  I - II - III
B  II - III - IV

C  II - III - IV D  IV - V - VI

V - VI

___________________________________________________________________________________
11) Na visita domiciliar o ACS (Agente Comunitário de Saúde), segundo o Programa de Puericultura,
deve observar fatores de risco para crianças na sua área adscrita e comunicar à equipe de saúde.
São fatores de risco para crianças, exceto:

A  Presença de Lanugem.
B  Residente em área de risco.

C  Baixo peso ao nascer.
D  Cartão de vacina atrasado.

___________________________________________________________________________________
12) A família é o ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade. Por isso, é preciso identificar
e compreender a formação e como funcionam as famílias da sua área de abrangência. Para tanto, durante a visita domiciliar, é necessário que o ACS identifique alguns dados.
Nesse sentido, todas as alternativas estão corretas, exceto a:

A  O grau de parentesco entre os membros da família.
B  A função de cada membro na família: na divisão do trabalho doméstico, na divisão das despesas,
na identificação daquele que é o alicerce emocional e espiritual.
C  Quem exerce o papel de liderança na família e as pessoas sem Registro Civil e sem documentação.
D  É importante saber se somente o chefe da família possui documentos: Certidão de Nascimento,
CPF, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, ou outros que favoreçam a consolidação de sua cidadania.
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13) Cabe à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) desenvolver ações de avaliação do estado de
saúde da população, sempre nos contextos familiar e social, identificando os fatores de risco para os
agravos, tendo como objetivo a sua eliminação ou minimização, bem como diagnosticando e tratando,
de forma rápida, apropriada e resolutiva.
Observe as doenças e agravos a seguir.
l
ll
lll
lV
V
VI

Malária
Dengue
Hanseníase
Tuberculose
Hepatites Virais
Apendicite

Todas as doenças e agravos que devem ser notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação pelos membros da equipe de saúde estão em:

A  IV

- V - VI
B  III - IV - VI
C  I - II - III - IV - V
D  I - III - V
___________________________________________________________________________________
14) O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do ACS. Ele deve acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de
doenças e agravos e de promoção à saúde.
Dentre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde da criança, o ACS deve observar:
l Para as crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), verificar se já foi feito o teste do pezinho.
ll Para as crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), verificar se já foram realizadas as vacinas – BCG,
hepatite B.
lll Para as crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), verificar os cuidados com o coto umbilical.
lV Para todas as crianças, solicitar a caderneta da criança e verificar: esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento.
V Observar sinais indicativos de violência somente em crianças acima de dois anos.
VI Somente para aos recém-nascidos reforçar as orientações feitas pela UBS, por que eles são mais
frágeis.
Todas as afirmações corretas estão em

AI

- II - IV - VI
B  II - IV - VI
C  I - II - III - IV
D  II - III - V
___________________________________________________________________________________
15) A Atenção Primária/Saúde da Família deve oferecer à pessoa idosa, seus familiares e cuidadores
(se houver) uma atenção humanizada, com orientação, acompanhamento e apoio, no domicílio e na
Unidade Básica de Saúde.
Em relação à saúde do idoso é correto afirmar, exceto:
 Uma das estratégias propostas pelo Ministério da Saúde para identificar a população idosa em
risco de doenças/agravos à saúde é o correto preenchimento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa
e seu acompanhamento pelas equipes de saúde.
B  Os idosos em Instituição de Longa Permanência (ILP) não devem e não podem ser acompanhados pelas equipes de Atenção Primária/Saúde da Família, pois são de responsabilidade dos responsáveis pela instituição.
C  Ao visitar as famílias onde há pessoas idosas, você deverá verificar: como e com quem mora; o
grau de escolaridade, o grau de dependência nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária.
D  É importante verificar se há sinais de violência, risco de acidentes e quedas e se a residência é um
ambiente seguro.

A
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16) A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um
complexo processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico. Você deve identificar
os adolescentes de sua área e planejar suas atividades considerando que é necessário orientá-los sobre vários aspectos e desenvolver várias ações.
Nesse sentido, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(
(

(

) Os cuidados de higiene bucal nessa fase da vida devem ser motivados, como a escovação correta e o uso do fio dental, abordando temas como a valorização estética para aceitação em grupo.
) As orientações sobre sexualidade: doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV/Aids, anticoncepção e gravidez deverão ser feitas exclusivamente pelo médico da equipe.
) Orientar sobre a importância da educação; como evitar a violência e acidentes.
) São sinais de alerta para o cuidado com o adolescente: indícios de uso de álcool, cigarro, e outras drogas, fugas frequentes de casa e indícios de exploração sexual.
) Orientar para procurar a UBS quando o adolescente não tiver a carteira de vacinação ou caderneta de saúde do adolescente e/ou se estiver com o esquema de vacinação incompleto ou atrasado.
) Os transtornos alimentares acontecem somente na vida adulta; na adolescência é normal, pois
eles não se alimentam.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

AV
BF

- V - F - F - V - V
CF - V - F - V - F - V
- F - F - V - V - V
DV - F - V - V - V - F
___________________________________________________________________________________
17) Pessoas com deficiências devem ter oportunidades iguais de participação em todos os atendimentos e atividades dos serviços de saúde. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, ao encontrarem diversas barreiras
podem ter dificuldades em sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições
com as demais pessoas.
Em relação ao atendimento da pessoa com deficiência, o objetivo principal de atenção da equipe de
saúde é:

A  Identificar e descrever os tipos de deficiência encontrados: física, mental, auditiva, visual, múltipla.
B  Retirar crianças com deficiência das atividades diárias da família e ficar separadas das outras crianças, mas elas devem frequentar a escola e só fazer o que for mais fácil para elas.
C  Conhecer as condições de vida das pessoas com deficiência: como é a família, atividades de vida
diária, moradia, benefícios sociais, transporte, escolaridade, idade, estado de saúde geral, ocupação, se
usa bengala, cadeira de rodas, lentes etc. é obrigação somente do enfermeiro e do técnico de enfermagem.
D  Propor ações de reabilitação, incluindo a aquisição de equipamentos necessários para a sua autonomia e reabilitação, como cadeira de rodas, andador, muletas, aparelhos auditivos, óculos, bolsas de
colostomia, lupas, chamados de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção são de responsabilidade unicamente da família da pessoa com deficiência.
___________________________________________________________________________________
18) A Enfermeira Nádia solicitou para o ACS Nelson que preparasse uma educação em saúde sobre os
temas de hipertensão (HAS) e diabetes para ser apresentada na sala de espera da Unidade Básica de
Saúde.
Em relação às orientações preparadas pelo Nelson sobre hipertensão e diabetes, todas as alternativas estão corretas exceto a:

A  Os pacientes hipertensos devem restringir o sal na dieta, realizar atividade física (sob orientação
médica), realizar controle do peso e cessação do hábito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas.
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 Os pacientes diabéticos têm uma tendência maior para desenvolverem problemas circulatórios,
especialmente nas pernas e pés. Mesmo pequenas lesões podem levar tempo para cicatrizar, requerendo cuidados como o uso de sapatos confortáveis e inspeção frequente.
C  As mulheres diabéticas podem amamentar, desde que tomem precauções contra hipoglicemia,
reduzindo a dose de insulina, ou ingerindo mais alimentos, especialmente carboidratos, segundo a orientação médica.
D  São valores considerados normais de pressão arterial 140/110 mmhg e glicemia em jejum de 100
até 150 mg/dl.
___________________________________________________________________________________

B

19) O mapa retrata o território onde acontecem mudanças, portanto, ele é dinâmico e deve ser constantemente atualizado. O ACS deve sempre ter a cópia do seu mapa para facilitar o acompanhamento das
mudanças na sua comunidade.
Com relação ao mapa do território, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
(
(

) Possibilita conhecer os caminhos mais fáceis para chegar a todos os locais.
) Permite identificar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das pessoas até os serviços
de saúde (rios, morros, mata cerrada etc.).
) As microáreas de risco deverão ser mapeadas somente pela equipe de enfermagem e médico.
) O enfermeiro, como responsável pela equipe, deve mapear cada área e identificar com símbolos
as situações de risco.
) O mapa, juntamente com as informações coletadas no cadastramento das famílias, ajuda toda a
equipe no diagnóstico de saúde da área.
) Auxilia no planejamento das visitas de cada dia, sem perder tempo.

(
(
(
(

A sequência correta, de cima para baixo, é:

AF
BF
CV
DV

- V - F - V - F - V
- F - F - V - V - V
- V - F - F - V - V
- V - V - F - V - F
___________________________________________________________________________________
20) Em 2007, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, das 7.201 crianças nascidas
vivas, 0,6% eram de mães menores de 14 anos; 1,2% não realizaram atendimento pré-natal; 8,4% tiveram peso abaixo de 2.500 kg.
Se estes dados representassem a atualidade, que ações deveriam ser implementadas pelo ACS para minimizar ainda mais este cenário?
Analise as respostas a seguir.
l
ll
lll
lV
V

Promover, em conjunto com a equipe de saúde, atividades educativas e de promoção da saúde da
mulher e da criança.
Orientar a família quanto à saúde sexual e reprodutiva, estimular o uso de contraceptivos orais.
Realizar levantamento das gestantes de sua área de abrangência e estimular o acompanhamento
no pré-natal.
Cadastrar na ficha C e intensificar o acompanhamento das crianças recém-nascidas e família através da visita domiciliar.
Estimular a mãe e orientar a família quanto à importância da amamentação somente até o 6º mês
de vida.

Todas as respostas corretas estão em

AI
BI

- II - III
- III - IV

C  III
D  IV

- IV
- V
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CONHECIMENTOS GERAIS
21) A cidade de Itajaí geograficamente está inserida:

A  no Vale do rio Itajaí.
B  na Serra do Mar.
C  nos Canyons do Itajaí.
D  nas bordas da Serra Geral.
___________________________________________________________________________________
22) Anualmente é realizado em Itajaí uma festa popular chamada de Marejada. A Marejada é uma festa
que relembra:

A  a cultura italiana.
B  os costumes alemães.
C  as culturas japonesa e portuguesa.
D  a cultura portuguesa.
___________________________________________________________________________________
23) Todas são capitais de estados brasileiros localizadas em ilhas, exceto:

A  Florianópolis.
B  São Luís.
C  Salvador.
D  Vitória.
___________________________________________________________________________________
24) Faça uma leitura cuidadosa do mapa abaixo e responda a questão a seguir.
Mapa político do Brasil.

No mapa é possível observar um Estado que está destacado (cor mais escura). Sobre esse Estado é
correto afirmar:

A  É onde fica localizado o Distrito Federal.
B  É o Estado de São Paulo, o mais rico do Brasil, e também possui a maior população do país.
C  É o Estado brasileiro com menor índice de industrialização.
D  É um dos Estados da região Sul - Paraná.
9

25) Leia com atenção o texto e responda a questão a seguir.
“Atualmente, são quinhentos e treze (...) seu número é estabelecido em lei complementar, no ano
anterior às eleições, proporcionalmente à população, não tendo nenhuma representação dos Estados
ou do Distrito Federal, menos de oito nem mais de setenta membros. Isto para assegurar a distribuição
da força parlamentar que, entretanto, não ocorre: os estados membros, de pequena população, relativamente, têm bancada maior na Câmara, resultando que o voto de um cidadão de Estados menos populosos acaba valendo mais que os dos Estados mais populosos.
A Câmara tem, principalmente, as funções legislativa, em conjunto com o Senado Federal, e fiscalizadora, principalmente por suas comissões parlamentares de inquérito, porém, a par de outras privativas, de autorizar a instauração de processo contra o Presidente, o Vice-Presidente e Ministros de Estado, de proceder à tomada de contas do Presidente e de eleger os membros do Conselho da República,
ainda exerce outras atribuições como integrante do Congresso Nacional.”
Fonte: adaptado de http://www.guiadoeleitor.com.br/cargos/defe.htm, acessado em 14/11/2010.

O texto refere-se à atividade do:

A  Deputado Federal.
B  Senador da República.

C  Vereador.
D  Deputado Estadual.

___________________________________________________________________________________
26) Em 2010, Santa Catarina elegeu como Governador do Estado Raimundo Colombo; já o exgovernador do Estado, Luiz Henrique da Silveira foi eleito para exercer a função de:

A  Ministro da República.
B  Deputado Federal.

C  Deputado Estadual.
D  Senador da República.

___________________________________________________________________________________
27) Faça uma leitura cuidadosa da figura abaixo e responda a questão a seguir.

Fonte: http://www.anossaescola.com/cr/testes/analisboa/Indio.htm, acessado em 14/11/2010.

A figura sugere que:

A  Os índios estão devastando o seu próprio espaço de moradia para poder receber cestas básicas
do governo.
B  Devido ao descaso com a causa indígena ao longo da história, hoje alguns deles dependem de
auxílio para sobreviver.
C  Uma única e forte queimada prejudicou os índios, por isso, eles necessitam de cesta básica.
D  Com a retirada das florestas por meio de queimada os índios poderão construir novas casas em
suas terras e com isso lucrar mais para comprar cestas básicas para sobreviver.
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28) Leia atentamente o texto e responda a questão a seguir.
“Em abril de 1964 o Brasil se inseriu na pior fase já passada pelo país, período que durou 21 anos e
no qual somente os militares governaram o país. Foi um longo tempo de enfrentamentos políticos e sociais. O projeto político é caracterizado pelo despotismo, pela extinção dos direitos constitucionais, persecução política, encarceramento e longo sofrimento dos opositores, além da determinação da censura
aos meios de comunicação e à industria cultural, englobando a editoração de livros e revistas, a produção cinematográfica e teatral, a composição de músicas, que às vezes eram censuradas unicamente
pelo nome escolhido pelo compositor, e até mesmo a programação televisiva. Porém, foi a música que
mais sofreu com a censura, devido à sua capacidade perspicaz de entrar no inconsciente das pessoas,
e por esse motivo vários autores musicais acabaram aprisionados e expatriados, vários discos foram
vetados e recolhidos, algumas canções nem chegavam ao conhecimento dos ouvintes.”
Fonte: Adaptado de http://www.infoescola.com/historia/censura-no-periodo-da-ditadura/, acessado em 14/11/2010.

O texto refere-se ao período:

A  da Ditadura Militar que ocorreu no Brasil.
B  Colonial brasileiro, onde os militares governaram o país com muito rigor.
C  da chamada política do café com leite, onde somente mineiros e paulistas governaram o Brasil.
D  da história brasileira chamado de redemocratização.
___________________________________________________________________________________
29) Quase que diariamente ouve-se falar nos meios de comunicação sobre o PAC, lançado pelo Governo Federal. A própria cidade de Itajaí foi contemplada com investimentos do PAC na área do saneamento. A sigla PAC significa:

A  Projeto Ação para Crianças.
B  Plano de Ação do Crescimento.
C  Programa de Aceleração do Crescimento.
D  Plano Anual de Crescimento.
___________________________________________________________________________________
30) O fortalecimento do MERCOSUL poderá favorecer muito o Estado de Santa Catarina.
Um fator que justifica essa afirmação é:

A  A tecnologia existente nas empresas catarinenses, afinal Santa Catarina é o Estado com o maior
número de indústrias do país.
B  Que o Estado de Santa Catarina é o maior exportador brasileiro.
C  A proximidade (geográfica) do Estado de Santa Catarina dos países do MERCOSUL.
D  A ausência de desigualdade social no Estado.
___________________________________________________________________________________
31) São praias do município de Itajaí, exceto:

A  Atalaia.

B  Cabeçudas.
C  Brava.
D  Joaquina.
___________________________________________________________________________________
32) Localizado na região central de Itajaí, o Palácio Marcos Konder é patrimônio construído em 1925,
cuja principal atração é sua arquitetura de linhas “art-noveau”, que encanta pela beleza da construção.
No seu interior encontra-se o:

A  Museu Histórico de Itajaí.
B  Secretaria da Saúde do município.
C  Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen.
D  Hospital Infantil Pequeno Anjo.
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