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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“ENFERMEIRO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Obs: Para responder as primeiras quatro (04) questões, considere o caso clínico a seguir: 

 

História – C.V.P., 16 anos, primigesta, zero partos, zero abortos, IG = 32 semanas, foi internada na 

unidade de patologia obstétrica e encaminhada a Unidade Básica de Saúde (UBS) com quadro de 

hipertensão. Apresenta hipertensão e edema desde a 28ª semana de gestação. Faz uso de metildopa 

750mg/dia, dieta hipossódica e controle diário da pressão arterial. O resultado da urina tipo I 

coletada duas vezes em momentos distintos demonstrou proteinúria. 

Exame Físico – Ansiosa, apreensiva quanto a sua condição, hipertensa (150x100 mmHg), edemaciada 

2+/4+, AU = 32 cm, DU (-), MF (+), FC = 138 bpm, colo grosso e impérvio, sem perdas vaginais, sem 

queixas de dor. 

HD – Pré-eclâmpsia. 

 

01. A pré-eclâmpsia leve é caracterizada pelo aparecimento da tríade de sintomas: 

A) Hipertensão, edema e proteinúria entre a 20ª semana de gestação e o final da 1ª semana pré-

parto. 

B) Hipertensão, edema e proteinúria entre a 20ª semana de gestação e o final da 1ª semana pós-

parto. 

C) Hipertensão, plaquetopenia e hematomas entre a 20ª semana de gestação e o final da 1ª 

semana pós-parto. 

D) Hipertensão, plaquetopenia e hematomas entre a 20ª semana de gestação e o final da 1ª 

semana pré-parto. 

 

02. Considere os diagnósticos de enfermagem (DE) associados ao caso clínico: 

A Risco para lesão materna relacionada à disfunção de um órgão ou sistema, causado 

por vasoespasmo e por elevação da pressão sanguínea. 

B Volume de líquidos diminuídos no espaço intersticial relacionado ao aumento da 

permeabilidade capilar e caracterizado por edema. 

C Medo relacionado à evolução da gestação e prognóstico fetal imprevisível. 

D Dor aguda relacionada à hipertonia uterina caracterizada por relato verbal ou 

codificada. 

 

São (DE) corretos para o caso clínico os apresentados nos itens: 

A) A e B, apenas. 
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B) C e D, apenas. 

C) B e D, apenas. 

D) A e C, apenas. 

 

03. O enfermeiro como responsável pela SAE deve monitorar a evolução do quadro clínico, vitalidade 

fetal, as funções renal, hepática e hematológica, bem como, os sinais de gravidade do quadro clínico. 

Entre os membros da equipe de enfermagem, cabe exclusivamente ao enfermeiro: 

A) Coletar amostras de sangue periférico para realização de exames laboratoriais. 

B) Controle de peso, da pressão arterial e do débito urinário. 

C) Fornecer informações claras e objetivas, instalar cateter venoso periférico, controle do 

repouso no leito em Decúbito lateral esquerdo. 

D) Monitorar os resultados de exames laboratoriais, avaliar o edema e monitorar sua evolução. 

 

04. A hipertensão na gravidez é uma das principais causas de mortalidade materna durante a 

gestação. Todo processo fisiológico decorre da resposta desencadeada por graus variáveis de 

agressão ao endotélio vascular, provavelmente por mecanismos imunológicos. O dano endotelial 

determina basicamente: 

I – Ativação do sistema de coagulação; 

II – Alterações na permeabilidade capilar (edema e proteinúria); 

III – Vasodilatação e diminuição da resistência periférica (hipertensão). 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

05. Sobre a vacinal Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa 

em gestantes, é INCORRETO afirmar: 

A) A dTpa está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar 

que ela transmita a Bordetella pertussis ao recém-nascido, permite a transferência de 

anticorpos ao feto protegendo-o nos primeiros meses de vida até́́ que possa ser imunizado. 

B) A melhor época para a aplicação de dTpa é entre a 27ª e a 36ª semana, pois permite a 

transferência de maior quantidade de anticorpos maternos para o feto, mas pode ser aplicada 

a partir da 20ª semana.  
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C) Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério, o mais precocemente 

possível.  

D) A vacina não está recomendada para aquelas que tiveram coqueluche, já que a proteção 

conferida pela infecção é permanente. 

 

06. Assinale a alternativa que apresente um tipo de vacina contraindicada para gestantes: 

A) Influenza (gripe). 

B) Meningocócica conjugada ACWY. 

C) Febre amarela. 

D) Hepatite B. 

 

07. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

A saúde sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade, sem 

riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e 

discriminação. De acordo com o Ministério da Saúde, são direitos reprodutivos: 

(__) O direito das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos 

filhos desejam ter e em que momento de suas vidas.  

(__) O direito de acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. 

(__) O direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, 

bissexualidade. 

(__) O direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

e Aids. 

A) V – F – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) F – V – V – F. 

D) F – F – V – V. 

 

08. “O conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.” 

A descrição acima traz o conceito definido pelo Ministério da Saúde como: 

A) Planejamento familiar. 

B) Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher. 

C) Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. 

D) Saúde reprodutiva e sexual. 
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09. Na abordagem centrada na pessoa, saber ouvir é tão importante quanto saber o que dizer e em 

que linguagem dizer, pois essa habilidade é crucial para uma atenção adequada. Ouvir o outro 

pressupõe a capacidade de silenciar. Considere os itens a seguir sobre a escuta qualificada: 

I - É aquela feita de presença e atenção, livre de preconceitos e soluções; a escuta sem outro objetivo que 

a escuta;  

II - Somente essa escuta permite ao ser exprimir-se e pode abrir a porta ao reencontro da pessoa com 

ela mesma; 

III - A escuta atenta e livre fará nascer um estado de confiança necessário que permitirá à pessoa 

ultrapassar seus medos. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

10. _________________________ é um diálogo baseado em uma relação de confiança entre o profissional de 

saúde e o indivíduo ou casal que visa a proporcionar à pessoa condições para que avalie suas próprias 

vulnerabilidades, tome decisões sobre ter ou não filhos e sobre os recursos a serem utilizados para 

concretizar suas escolhas, considerando o que seja mais adequado à sua realidade e à prática do sexo 

seguro. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Acolhimento. 

B) Abordagem proativa. 

C) Aconselhamento. 

D) Avaliação de vulnerabilidades. 

 

11. O segundo estágio do parto (período expulsivo) inicia-se com a dilatação máxima e termina com 

a expulsão do feto. Nessa fase ocorrem os puxos maternos. Considere os itens a seguir sobre as 

intervenções de enfermagem nesse estágio: 

A Preparar a Unidade de Calor Radiante (UCR) e os materiais para receber o RN. 

B Incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida. A Organização Mundial 

da Saúde recomenda o aleitamento precoce, pois está associado à menor 

mortalidade neonatal, ao maior período de amamentação, à melhor interação mãe-

bebê e ao menor risco de hemorragia materna. 
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C Orientar a paciente a caminhar, agachar, ficar semi-sentada, manter-se em decúbito 

lateral, auxiliar no banho de aspersão. 

D Incentivar o esvaziamento da bexiga. 

  

São corretas as intervenções de enfermagem no período expulsivo as apresentadas em: 

A) A e B, apenas. 

B) B e C, apenas. 

C) C e D, apenas. 

D) D e A, apenas. 

 

12. Na 3ª fase do processo de parturição ocorre a separação e a expulsão da placenta. Este estágio 

constitui-se em período de grande risco materno e exige do Enfermeiro manter a vigilância dos sinais 

clínicos, em função da possível ocorrência de: 

A) Infecção pós-parto. 

B) Hipotensão pós-parto. 

C) Hipoglicemia no pós-parto. 

D) Hemorragias no pós-parto. 

 

13. A educação em saúde no contexto dos serviços de saúde pública tem importantes dimensões a 

serem tratadas. Com relação à essas importantes dimensões considere os itens a seguir:  

I - Política norteadora dos processos educativos contínuos nos diferentes arranjos assistenciais do SUS, 

com suas diversas denominações (capacitações, treinamentos, cursos, atualizações, aperfeiçoamento 

entre outros); 

II – Processo que reconhece que os saberes são construídos diferentemente e, por meio da interação 

entre sujeitos, esses saberes se tornam comuns ao serem compartilhados. 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se à educação em saúde e II refere-se à educação permanente em saúde. 

B) I refere-se à educação popular em saúde e II refere-se à educação permanente em saúde. 

C) I refere-se à educação permanente em saúde e II refere-se à educação popular em saúde. 

D) I refere-se à educação popular em saúde e II refere-se à educação em saúde. 

 

14. “O indivíduo constrói o conhecimento desde o nascimento até a morte, e a finalidade da intervenção 

pedagógica é contribuir para que desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por 

si mesmo. O desenvolvimento mental humano estabelece a possibilidade da aprendizagem que ocorre 

na interação com o meio ambiente.” 
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Entre as concepções pedagógicas para treinamento e educação em saúde, o texto acima descreve um 

tipo de abordagem: 

A) Humanista. 

B) Cognitivista. 

C) Sociocultural. 

D) Problematizadora. 

 

15. A violência doméstica/conjugal contra mulher é exercida de múltiplas formas e tende a aumentar 

em frequência, intensidade e, logo, gravidade dos atos perpetrados (e risco para a vítima). Com 

relação às formas de violência doméstica contra mulher, considere os itens propostos na tabela a 

seguir e assinale a alternativa que traga a associação correta: 

1 Intimidação X Resulta das estratégias implementadas pelo 

agressor para afastar a vítima da sua rede social e 

familiar, dado que uma vítima isolada é mais 

facilmente manipulável e controlável do que uma 

vítima com uma boa rede de apoio familiar e social. 

Estas estratégias consistem basicamente em 

proibir que a mulher se ausente de casa sozinha ou 

sem o consentimento do agressor, proibi-la, 

quando tal é economicamente viável, de trabalhar 

fora de casa, afastá-la do convívio com a família ou 

amigos. 

2 Violência emocional e 

Psicológica 

Y Consiste em manter a mulher vítima sempre com 

medo daquilo que o agressor possa fazer contra si 

e/ou contra os seus familiares e amigos (sobretudo 

filhos), a animais de estimação ou bens. O ofensor 

pode recorrer a palavras, olhares e expressões 

faciais, agitação motora, mostrar ou mexer em 

objetos intimidatórios (como exemplo, limpar a 

espingarda, carregar o revólver, afiar uma faca, 

exibir um bastão, dormir com armas à cabeceira da 

cama, ter armas na mão quando aborda 

sexualmente a sua companheira). 

3 Isolamento Social Z Consiste em desprezar, menosprezar, criticar, 

insultar ou humilhar a vítima, em privado ou em 
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público, por palavras e/ou comportamentos; 

criticar negativamente todas as suas ações, 

características de personalidade ou atributos 

físicos; gritar para atemorizar a vítima; destruir 

objetos com valor afetivo para ela, rasgar 

fotografias, cartas e outros documentos pessoais 

importantes; persegui-la no trabalho, na rua, nos 

seus espaços de lazer; acusá-la de ter amantes, de 

ser infiel. 

 

A) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 

B) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 

C) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y. 

D) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X. 

 

16. O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) possui a intenção de reduzir a demanda por atendimento 

hospitalar e/ou reduzir o período de permanência de usuários internados, a humanização da atenção, 

a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários, sendo a Atenção Básica a 

ordenadora da atenção domiciliar. A Atenção Domiciliar é dividida em: 

A) Duas modalidades. 

B) Três modalidades. 

C) Quatro modalidades. 

D) Cinco modalidades. 

 

17. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda administração de suplementos de vitamina 

A para prevenir a sua carência, a xeroftalmia e a cegueira de origem nutricional. Considere as 

medidas importantes de prevenção da deficiência de vitamina A: 

I - Promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos de idade (pelo 

menos) com a introdução dos alimentos complementares em tempo oportuno e de qualidade;  

II - Promoção da alimentação adequada e saudável, assegurando informações para incentivar o 

consumo de alimentos que sejam fontes em vitamina A pela população; 

III - Suplementação periódica e regular das crianças de 6 a 59 meses de idade, com megadoses de 

vitamina A;  

IV - Suplementação com megadoses de vitamina A para puérperas no pós-parto imediato, antes da alta 

hospitalar. 
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Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

18. Miliária (Brotoeja) é a lesão eritematosa microvesicular, pruriginosa que afeta comumente 

lactentes. Apresenta-se devido ao calor excessivo e umidade ou a substâncias que podem obstruir os 

poros, tais como cremes, talcos ou óleos.  Quando se apresenta como pequenas vesículas de coloração 

clara e pruriginosas, no pescoço e na axila, denomina-se: 

A) Cristalina. 

B) Profunda. 

C) Rubra. 

D) Porosa. 

 

19. O Ministério da Saúde (MS) priorizou a construção de redes temáticas, com ênfase em algumas 

linhas de cuidado, sendo, na área de saúde da mulher, a Rede Cegonha para atenção materno-infantil 

e a Rede de Atenção Oncológica para prevenção e controle dos cânceres de: 

A) Mama e de endométrio. 

B) Mama e de colo uterino. 

C) Colo uterino e endométrio. 

D) Endométrio e de vulva. 

 

20. Com relação aos fatores de risco de gestação que permitem a realização do pré-natal pela equipe 

de atenção básica, considere os itens da tabela a seguir: 

A Ganho ponderal inadequado. 

B Anemia. 

C Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se 

tratando de adolescente. 

D Baixa escolaridade (menor do que cinco anos de estudo regular). 

E Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos). 

 

Dos fatores de risco de gestação, são descritos pelo Ministério da Saúde como fatores de risco 

relacionados à gravidez atual os itens apresentados em: 

A) E e D, apenas. 
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B) D e C, apenas. 

C) C e B, apenas. 

D) B e A, apenas. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 

 

 

 

21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tém como mélhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 
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C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Ainés Davis é parté dé uma téndência préocupanté dé criminosos comuns éuropéus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Elé chégou a sér condénado divérsas vézés por sua atuação como traficanté.” (Linhas 8 a 10). 

C) “Após sér préso ém 2006 por porté ilégal dé arma(...)” (Linhas 11 é 12). 

D) “Ainé Davis réprésénta uma téndência préocupanté dé criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujéito do vérbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violéntos”. 

B) “Ainés Davis”. 

C) “qué”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-sé a partícula “qué” déstacada no trécho acima, assinalé a altérnativa qué préénché 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convértido ao islã (...)”. 

B) “...convértéu a si mésmo ao islã (...)”. 
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C) “...convértéu-sé ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supréssão da vírgula présénté imédiataménté dépois dé “crimés” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula présénté imédiataménté após “arma” (linha 12) por travéssão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 

D) Acréscimo dé vírgula imédiataménté após o térmo “vézés” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É corréto afirmar qué o térmo “opréssão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “divérsas vézés” (linha 9). 

D) “dé crimés” (linhas 12 é 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 
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A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagaménto dé “résgaté” ém moéda virtual chamada dé: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

dé abril dé 2017. Déntré os séus grandés sucéssos, éstão às cançõés “apénas um rapaz latino-

américano” é “médo dé avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 
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D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 

A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


