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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - EDITAL Nº 01/2018 - PROCESSO DE REGIME ESPECIAL DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA. 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 30 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o texto e responda às próximas quatro questões. 
 
A árvore que pensava. (Oswaldo França Júnior) 
 
Houve uma árvore que pensava. E pensava muito. Um dia transpuseram-na para a praça no centro da 
cidade. Fez-lhe bem a deferência. Ela entusiasmou-se, cresceu, agigantou-se. 
Aí vieram os homens e podaram seus galhos. A árvore estranhou o fato e corrigiu seu crescimento, 
pensando estar na direção de seus galhos a causa da insatisfação dos homens. Mas quando ela 
novamente se agigantou os homens voltaram e novamente amputaram seus galhos. 
A árvore queria satisfazer aos homens por julgá-los seus benfeitores, e parou de crescer. E como ela não 
crescesse mais, os homens a arrancaram da praça e colocaram outra em seu lugar.   
 
01. No início do texto acima, “Houve uma árvore que pensava. E pensava muito.”, encontramos uma figura 
de linguagem chamada: 
a) Antítese. 
b) Anacoluto. 
c) Prosopopeia. 
d) Onomatopeia. 
 
02. Ainda no texto, a expressão “E como ela não crescesse...” forma um vício de linguagem chamado: 
a) Cacofonia. 
b) Solecismo. 
c) Barbarismo. 
d) Ambiguidade ou Anfibologia. 
 
03. A respeito do texto apresentado, quanto aos encontros vocálicos, as palavras muito / causa / outra / 
benfeitores  são: 
a) Hiato - hiato - hiato - ditongo. 
b) Ditongo - ditongo - ditongo - ditongo. 
c) Hiato - ditongo - ditongo - hiato. 
d) Hiato - hiato - hiato - hiato. 
 
04. Finalmente, quanto à interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta. 
a) O texto é uma mistura de real e fantástico. 
b) O texto mostra a facilidade de agradar as pessoas.  
c) No momento da narração, a árvore já não mais existia. 
d) O advérbio aí, nesse texto, mostra circunstância de tempo e não de lugar. 
 
05. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a classificação das palavras, quanto à posição da 
sílaba tônica. 
a) Oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última. Exemplos: capital / urubu. 
b) Paroxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Exemplos: habitante / conflito. 
c) Proparoxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplos: farmacêutico / música. 
d) Encontro consonantal é a sequência de duas ou mais vogais que representam sons diferentes. Exemplos: placa 
/ digno. 
 
06. Relacione as duas colunas de acordo com a significação das palavras. 
 
Coluna 1                            Coluna 2                                                             
A- Antonímia. 
 
 
B- Paronímia. 
 
 
C- Polissemia. 
 
 
D- Prosódia.     
 
E- Sinonímia.    
 
F- Ortoépia, ou ortoepia.           
 

1- É a parte da gramática que trata da pronúncia adequada dos fonemas das 
palavras, de acordo com a norma-padrão da língua. 
 
2 - É a parte da gramática que trata da acentuação e da entoação adequada 
dos fonemas, de acordo com a norma-padrão da língua.   
 
3 - É uma mesma palavra que passa a ter significados diferentes de acordo 
com a evolução da língua. 
 
4 - Palavras de som e grafia bem parecidos e de significados diferentes. 
 
5 - Palavras de som e grafia diferentes, mas de significados semelhantes. 
 
6- Palavras de significados opostos. 
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a) A (6) – B (4) – C (3) – D (2) – E (5) – F (1). 
b) A (6) – B (4) – C (3) – D (1) – E (5) – F (2). 
c) A (6) – B (4) – C (3) – D (1) – E (2) – F (5). 
d) A (5) – B (2) – C (3) – D (4) – E (6) – F (1). 
 
07. Assinale a alternativa onde não temos aposto. 
a) Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura. 
b) Trouxemos o seu material escolar: lápis, caderno, livro e borracha. 
c) Crianças, vocês vão para o banho agora!  
d) Minha namorada Margarete é muito divertida. 
 
08. Assinale a alternativa onde não temos uma oração coordenada.  
a) Veio, gostou, ficou para sempre. 
b) Aproximou-se e observou tudo à sua volta. 
c) Ou fique de uma vez, ou vá para sempre.  
d) É necessário que você volte.  
 
09. Marque a alternativa onde temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
a) Tenho necessidade de que você chegue. 
b) Necessito de que você volte. 
c) Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. 
d) Uma vez que aceite as condições, pode levar o carro agora.  
 
10. Quanto ao representante e a escola literária, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa 
correta.  
(  ) Tomás Antônio Gonzaga – Arcadismo.  
(  ) Gregório de Matos Guerra – Barroco.  
(  ) Álvares de Azevedo – Romantismo. 
(  ) Machado de Assis – Realismo.    
(  ) Cruz e Sousa – Simbolismo. 
(  ) Euclides da Cunha – Pré-modernismo. 
(  ) Graciliano Ramos – Modernismo. 
a) F – F – V – V – V – V – V. 
b) V – V – V – V – F – F – V. 
c) V – F – F – V – V – F – F. 
d) V – V – V – V – V – V – V. 
 
MATEMÁTICA. 
11. Sabendo que cada quadradinho da figura abaixo tem 1 cm2 de área, qual é a área da região destacada? 

 
a) 32 cm2. 
b) 35 cm2. 
c) 36 cm2. 
d) 38 cm2. 
 
12. Uma determinada loja vende um drone por R$ 800,00 à vista ou em duas parcelas de R$ 450,00, sendo 
a primeira no ato da compra e a segunda com vencimento para 30 dias (1 mês). Sabendo que Juracélio 
optou por comprar esse drone em duas parcelas, qual foi a taxa de juros mensal paga por ele? 
a) 12,5%. 
b) 20%. 
c) 28,5%. 
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d) 30%. 
 
13. Para colocar a ração diária de Catfundo, Ana Paula utiliza dois recipientes de tamanhos diferentes. Pela 
manhã, ele come 425 g de ração, que é colocada em seu pote utilizando 4 vezes o recipiente menor e 1 vez 
o recipiente maior. Já pela tarde, ele come mais 475 g de ração, que é colocada em seu pote utilizando 3 
vezes o recipiente menor e 2 vezes o recipiente maior. Qual é a capacidade do recipiente menor, em 
gramas, que é utilizado para colocar a ração de Catfundo?  
a) 75. 
b) 100. 
c) 125. 
d) 150. 
 
14. Sabe-se que uma parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto C(0,8) e possui 2 e 8 como as 
suas raízes. Nessas condições, qual é o menor valor assumido por essa parábola? 
a) -1/2. 
b) -1. 
c) -3/2. 
d) -9/2. 
 
15. A França foi campeã mundial de futebol em 2018 com a seguinte campanha: na primeira fase, ganhou 
da Austrália por 2 a 1, ganhou do Peru por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Dinamarca; nas oitavas de final, 
ganhou da Argentina por 4 a 3; nas quartas de final, ganhou do Uruguai por 2 a 0; na semifinal ganhou da 
Bélgica por 1 a 0 e, na final, ganhou da Croácia por 4 a 2. Qual foi a média de gols marcados pela França 
em toda a Copa do Mundo 2018? 
a) 1,85. 
b) 2. 
c) 2,85. 
d) 3. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
16. Observe o Brasão do Município de Jequié, BA, e aponte a alternativa que faz a afirmação correta.  

 
a) O Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié, BA. 
b) O Brasão está localizado na parte superior da Bandeira do Município de Jequié, BA. 
c) O Brasão está localizado no lado direito da Bandeira do Município de Jequié, BA. 
d) O Brasão está localizado na faixa vermelha inferior da Bandeira do Município de Jequié, BA. 
 
17. Em qual das Regiões Brasileiras o Estado da Bahia está localizado? 
a) Norte. 
b) Centro-oeste. 
c) Nordeste. 
d) Sudeste. 
 
18. “As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional, criada a partir do estudo 
Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, do ano de 1990, do referido 
Instituto.” (http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 – 
acessado em 07/08/2018) 
O Estado da Bahia é composto por 
a) 2 Mesorregiões Geográficas e 22 Microrregiões Geográficas. 
b) 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas. 
c) 1 Mesorregião Geográfica e 5 Microrregiões Geográficas. 
d) 15 Mesorregiões Geográficas e 35 Microrregiões Geográficas. 
 
19. “Segundo sua etimologia, o termo gentílico vem do latim “gentilitius”, que por sua vez provém de 
gens, que significa família ou tribo. Em relação ao seu significado, é a palavra que designa a origem de 
uma pessoa. Portanto, o nome do local de nascimento é o que determina normalmente o gentílico.” 
(https://conceitos.com/gentilico. Adaptado.) 
Os nascidos no Brasil têm o gentílico de brasileiros. E os nascidos em Jequié têm o gentílico de: 
a) Jequiense. 
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b) Baiano. 
c) Jeremoabense. 
d) Jequieense. 
 
20. Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto a seguir: 
O Presidente da República, Michel Temer, através da Lei nº 13.664, de 14 de maio de 2018, instituiu o 
_________________________, a ser celebrado anualmente em 30 de novembro.  
a) Dia da Amizade Brasil-Venezuela 
b) Dia da Amizade Brasil-Bolívia 
c) Dia da Amizade Brasil-Argentina 
d) Dia da Amizade Brasil-Paraguai 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
21. A Portaria nº 2048, de 2002, preconiza que, em relação às atribuições das centrais de regulação de 
urgências, o médico regulador também tem funções gestoras. Sobre isso, marque a alternativa correta: 
a) O médico regulador de urgências regulará as portas de urgência, considerando o acesso a leitos como uma 
primeira etapa que envolverá a regulação médica das transferências inter-hospitalares, bem como das 
internações. 
b) Acionar planos de atenção a desastres que estejam pactuados com os outros interventores, frente a situações 
excepcionais, coordenando o conjunto da atenção médica de urgência. 
c) Requisitar recursos públicos e privados em situações normais, com pagamento ou contrapartida a posteriori, 
conforme pactuação a ser realizada com as autoridades competentes. 
d) Contar com acesso às demais centrais do Complexo Regulador, de forma que possa ter as informações 
necessárias e o poder de opinar sobre os locais mais adequados, em relação às suas necessidades. 
 
22. Com relação às atribuições da regulação médica de urgência, conforme a Portaria nº 2657, de 
dezembro de 2004, leia as afirmações seguintes e assinale a alternativa correta: 
I- ser instância operacional onde se processa a função reguladora, em casos de urgências clínicas, 
pediátricas, cirúrgicas, traumáticas, obstétricas e psiquiátricas; 
II- ser polivalente na utilização dos recursos; 
III- ser incapaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas; 
IV- subsidiar o planejamento das correções necessárias para adequar a relação acima mencionada, 
sempre que se observar deficiência de oferta no exercício cotidiano da regulação médica das urgências. 
a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente II, III e IV estão corretas. 
c) I, II, III e IV estão corretas. 
d) Somente I, II e IV estão corretas. 
 
23. São atribuições específicas da regulação médica de urgência, exceto: 
a) Hierarquizar necessidades. 
b) Decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda. 
c) Garantir os meios necessários para a operacionalização de parte das respostas necessárias. 
d) Monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida. 
 
24. Conforme a Portaria nº 2657, de dezembro de 2004, a sala de regulação médica deve ser estruturada de 
acordo com as seguintes diretrizes e características, exceto: 
a) Acesso irrestrito aos profissionais que nela trabalham, e em situações de ensino sem prévia aprovação da 
coordenação. 
b) Isolamento acústico, iluminação e temperatura adequadas. 
c) Propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no manejo dos casos e o sigilo ético-
profissional das informações. 
d) Sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à população, número de aparelhos telefônicos 
adequado aos postos de trabalho de médicos e auxiliares de regulação e equipamento de fax. 
 
25. Leia os itens abaixo quanto às ferramentas da regulação e marque a alternativa correta: 
I. Mapas do município e região de cobertura do serviço, onde estejam localizados os serviços de saúde, 
bases descentralizadas do SAMU, outras ambulâncias ou serviços de transporte inclusive privados, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Rodoviária e outros. 
II. Mapas do município e região de cobertura do serviço, com as estradas e principais vias de acesso, 
registro de barreiras físicas e outros fatores que dificultem o acesso a cada local. 
III. Listas de telefones de parte dos serviços de saúde do município ou região, além de alguns setores 
envolvidos na assistência à comunidade. 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas.  
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d) I, II e III estão corretas. 
 
26. Ainda de acordo com as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o 
dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais SAMU-192, é correto 
afirmar que:  
a) A Central de Regulação Médica de Urgências deve ser acessada pelo número gratuito nacionalmente 
designado para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 193, admitindo-se outro número exclusivo e gratuito apenas 
em locais onde haja impedimento técnico da área de comunicações para sua utilização. 
b) A Central de Regulação Médica de Urgências deve ser acessada pelo número gratuito nacionalmente 
designado para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 192, não se admitindo outro número nos locais onde haja 
impedimento técnico da área de comunicações para sua utilização. 
c) A Central de Regulação Médica de Urgências deve ser acessada pelo número gratuito nacionalmente 
designado para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 193, não se admitindo outro número nos locais onde haja 
impedimento técnico da área de comunicações para sua utilização. 
d) A Central de Regulação Médica de Urgências deve ser acessada pelo número gratuito nacionalmente 
designado para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 192, admitindo-se outro número exclusivo e gratuito apenas 
em locais onde haja impedimento técnico da área de comunicações para sua utilização. 
 
27. As Centrais de Regulação das Urgências são dispositivos do Sistema Único de Saúde (SUS) de suma 
importância no acolhimento e gerenciamento de cidadãos acometidos por agravos de saúde urgentes, 
como no caso de um acidente em via pública. Dessa forma, configura-se enquanto uma das portas de 
entrada do SUS, e a definição de suas atribuições, estabelecidas na portaria nº 2.657, de 16 de dezembro 
de 2004, desencadeia uma resposta efetiva baseada na análise da gravidade de cada caso e na 
disponibilidade de serviços e procedimentos da rede de atenção onde está estruturada.  
Com base no referido texto e à luz do estabelecido na portaria citada, leia os itens a seguir e assinale a 
alternativa que indica as atribuições específicas das Centrais de Regulação das Urgências: 
I- Identificar necessidades, por meio da utilização de metodologia adequada, e classificar os pedidos de 
socorro oriundos da população em geral, a partir de seus domicílios ou de vias e lugares públicos. 
II- Avaliar permanentemente o desempenho das parcerias com os demais atores e notificar o Comitê 
Gestor de Urgências, fornecendo elementos para a implementação e otimização das ações conjuntas. 
III- Notificar as unidades que irão receber pacientes, informando às equipes médicas receptoras as 
condições clínicas dos pacientes e possíveis recursos necessários. 
IV- Constituir-se em “observatório privilegiado da saúde e do sistema”, com capacidade de monitorar de 
forma dinâmica, sistematizada, e em tempo real, todo o seu funcionamento. 
V- Pactuar ações conjuntas com outros atores envolvidos na atenção integral às urgências, como a Defesa 
Civil, o Corpo de Bombeiros, a Policia Militar, a Polícia Rodoviária, os Departamentos de Trânsito, as 
Concessionárias de Rodovias, as Empresas Privadas de Transporte e Atendimento de Urgência, entre 
outros. 
a) Apenas os itens I, II, IV e V. 
b) Apenas os itens II, III e V 
c) Apenas os itens I, III e IV. 
d) Apenas os itens II e V. 
 
28. Em consonância com o considerável aumento nos índices de violência urbana e a crescente demanda 
por serviços em urgência decorrentes dessa questão, assim como de outros importantes agravos à saúde, 
o Ministério da Saúde formulou uma Regulamentação Técnica dos Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência do país através da portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que objetivou “Permitir uma 
melhor organização da assistência, articular os serviços, definir fluxos e referências resolutivas sendo 
elemento indispensável para que se promova a universalidade do acesso, a eqüidade na alocação de 
recursos e a integralidade na atenção prestada”. Com essa legislação, definiu-se parâmetros ideais de 
funcionamento para as unidades 24 horas não hospitalares de atendimento às urgências, conforme 
cobertura populacional, número de atendimentos em 24 horas, número de profissionais médicos por 
plantão, número de leitos de observação, percentual de pacientes em observação e percentual de 
encaminhamentos para internação.  
Diante disso, leia os itens a seguir e assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação número 
de médicos por plantão e cobertura populacional, em condições ideais, conforme estabelece a portaria 
citada: 
I- 1 pediatra e 1 clínico para 50.000 a  75.000 habitantes. 
II- 1 pediatra, 1 clínico e 1 ortopedista para 50.000 a 75.000 habitantes. 
III- 2 pediatras, 2 clínicos e 2 ortopedistas para 75.000 a 150.000 habitantes. 
IV- 3 pediatras e 3 clínicos para 150.000 a 250.000 habitantes. 
V- 3 pediatras, 3 clínicos, 3 ortopedistas e 1 psiquiatra para 150.000 a 250.000 habitantes. 
a) Apenas os itens II, III e V. 
b) Apenas os itens I e IV.  
c) Apenas os itens I, III e V. 
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d) Apenas os itens III e V. 
 
29. A organização dos serviços de urgência e emergência é primordial para que haja um fluxo orgânico e 
resolutivo das doenças e agravos à saúde urgentes nas linhas e redes de atenção do Sistema Único de 
Saúde. No que tange aos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, os atores envolvidos devem estar 
habilitados para agir com precisão, agilidade e qualidade no atendimento das vítimas. Sendo assim, a 
portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, dispõe sobre as equipes de profissionais oriundos da saúde, 
estabelecendo os cargos de seus componentes e descrevendo suas funções. Conforme a portaria nº 
2.048, assinale a alternativa em que o cargo e a descrição de sua função estão incorretos. 
a) Médicos Intervencionistas: médicos responsáveis pelo atendimento necessário para a reanimação e 
estabilização do paciente, no local do evento e durante o transporte. 
b) Enfermeiros Assistenciais: enfermeiros responsáveis pelo atendimento de enfermagem necessário para a 
reanimação e estabilização do paciente, no local do evento e durante o transporte. 
c) Médicos Reguladores: médicos que, com base nas informações colhidas dos usuários, quando estes acionam a 
central de regulação, são os responsáveis pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios 
disponíveis e necessários para responder a tais solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos e da faculdade 
de arbitrar sobre os equipamentos de saúde do sistema necessários ao adequado atendimento do paciente. 
d) Responsável Técnico: auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam sob supervisão imediata do profissional 
enfermeiro. 
 
30. Segundo a portaria nº 2.048, de novembro de 2002, “As Unidades Hospitalares Gerais de Atendimento 
às urgências e emergências de tipo II são aquelas instaladas em hospitais gerais de médio porte aptos a 
prestarem assistência de urgência e emergência correspondente ao segundo nível de assistência 
hospitalar da média complexidade”. Desse modo, essas unidades necessitam de aporte físico e 
tecnológico que supram as necessidades de atendimento de urgência da população e para seu adequado 
funcionamento nas 24 horas do dia. A legislação determina um mínimo de profissionais indispensáveis 
presentes no hospital. 
De acordo com o texto e o que estabelece a portaria acima citada, assinale a alternativa que identifica a 
área específica de atuação profissional que não é obrigatória. 
a) Ginecologia-obstetrícia. 
b) Serviço Social. 
c) Odontologia. 
d) Cirurgia Geral. 
 
RASCUNHO. 
 


