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1. Leia o texto a seguir: 
A gestão democrática é um grande desafio para a 
construção de uma escola em que todos os seus 
segmentos sejam contemplados, em especial os alunos, 
que em última análise são o sentido de toda escola. 
Considera-se também, aqui, que a democracia passou a 
ser, em tese, o escopo de toda a gestão dos órgãos 
públicos do país a partir da abertura democrática do 
Brasil na década de 1980. 
Na perspectiva da gestão democrática na educação, é 
imprescindível a participação da família, dos educandos, 
dos professores, dos funcionários e entidades 
representativas da comunidade onde as escolas se 
localizam. Somente com a participação efetiva destes 
segmentos é que as decisões podem refletir os anseios 
desta comunidade. 
A escola se constitui em um espaço de contradições, 
diferenças e encontros de grupos sociais com diferentes 
dinâmicas culturais, religiosas, familiares etc. Esses 
grupos deveriam articular-se, em aprendizagens 
coletivas, a partir dos princípios da convivência 
democrática, promovendo a cultura participativa. 
Contudo, salienta-se, essa cultura participativa não 
poderá ser imposta por diretrizes e regulamentos ou 
mesmo por gestores, pois perder-se-ia o princípio 
próprio da democracia. Ela deverá ser construída no 
debate, no conflito de ideais, na argumentação, em uma 
dinâmica construída pelos próprios membros que 
compõem a organização escolar. 

(Texto adaptado de DA ROCHA, Jefferson Marçal; HAMMES, Lúcio 
Jorge. Gestão e democracia em uma escola pública. Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico 
científico editado pela ANPAE, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 635-652, set. 2018. 

ISSN 2447-4193. Disponível em: 
<https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/75273/49659>. Acesso em: 10 

mar. 2019. doi: https://doi.org/10.21573/vol34n22018.75273.) 

I. O espaço escolar contém contradições, e é 
necessário que essas contradições sejam 
normatizadas e organizadas pelo grupo de gestão 
para que se tenha um bom resultado da participação 
de professores, alunos e funcionários nos debates.  

II. Uma gestão escolar democrática implica considerar 
todos os segmentos do espaço escolar, entre eles 
professores, alunos, funcionários e comunidade, em 
toda sua diversidade. 

III. A escola já é um espaço amplamente democrático, 
onde apenas falta uma gestão rígida e adequada para 
aperfeiçoá-lo. 

IV. A argumentação, o debate de ideias entre os diversos 
segmentos do espaço escolar, a saber, alunos, 
professores, funcionários e comunidade são 
essenciais para a construção de uma escola 
democrática, que atende à diversidade desse 
espaço. 

De acordo com o texto acima: 
a) Apenas assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas assertiva I está correta. 
c) Apenas assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas assertivas I, II e IV estão corretas. 

 

2. Assinale a alternativa que possui erros de flexão: 
a) Girassóis, amores-perfeitos e sempre-vivas são as 

flores que mais me encantam! 
b) Todas as sextas-feiras nos reunimos para dançar. 
c) Os esforços mostraram-se inúteis, apesar das 

tentativas da oficiala de resolver as questões mais 
complexas sobre o uso dos aparelhos pelos 
cidadãos. 

d) Dizem que as bananas-pratas têm menor índice de 
calorias e mais potássio. 

3. Leia as três assertivas a seguir: 
I. A menina tinha bochechas grandes e rosadas, e 

corria pelas ruas, feliz, com a mochila nas costas, em 
direção à escola. 

II. Sem nenhuma habilidade para os negócios, ele tinha 
um jeito assustadiço e sentava-se à mesa com os 
cotovelos enterrados e a cabeça baixa. 

III. Caminhando entre os origamis harmoniosamente 
colocados sobre as mesas, Mariano levava seu 
trabalho para a mesa de exposições. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I contém um erro de acentuação, enquanto II e III 
contém erros ortográficos. 

b) I, II e III não contém erros de ortografia nem de 
acentuação. 

c) I e II contém erros de ortografia e II contém um erro 
de acentuação. 

d) I, II e III contém erros de ortografia e acentuação. 
 
4. Assinale a alternativa que completa as frases a seguir 

com a concordância correta: 
I. ........................ Maria e alunos sobre as tarefas. 
II. Nós, vocês e eles .............................juntos ao 

trabalho. 
III. Ela trazia roupa e chapéu ............................... 
IV. Senhor Promotor, Vossa Excelência está 

............................ 
a) Conversou – foram – impecável – equivocada. 
b) Conversou – fomos –impecáveis – equivocado. 
c) Conversaram – foram – impecável – equivocada. 
d) Conversaram – fomos – impecáveis – equivocada. 

 
5. Leia o texto a seguir: 

Aos poucos o dia vai-lhe (1) entrando pelo corpo. Ouve 
um ruído de folhas secas pisadas. Passos longínquos, 
miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, 
pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se (2) um momento 
escutando-o (3). É absoluto, como de morte. 
Naturalmente porque a casa é retirada, bem isolada. 
Mas... e aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um 
soar de passos, risadas, tilintar de louças que anunciam 
o nascimento do dia em sua casa? Lentamente vem-lhe 
(4) à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. 
Afasta-a (5), contudo, com obstinação. 

(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e 
organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016. 

Os pronomes nos verbos de 1 a 5 se referem, 
respectivamente a: 

a) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) o silêncio; (4) ele ou 
ela; (5) a ideia. 

b) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) a criança; (4) ele ou 
ela; (5) o silêncio. 

c) (1) ele ou ela; (2) ela; (3) a criança; (4) ela; (5) a razão. 
d) (1) eles; (2) eles; (3) ele; (4) eles; (5) a ideia. 

 
6. Assinale a alternativa que contém o uso correto da crase: 

a) Júlio chegou à casa depois de longa jornada. À essas 
horas, as crianças já estavam na cama. 

b) De cinco as sete horas teremos merenda, depois 
desse horário fecharemos a cantina. 

c) As aulas começam à partir das sete horas da manhã. 
Não se atrasem! 

d) Nos sentamos à mesa para podermos dar atenção às 
crianças. 
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7. Leia o trecho a seguir: 

O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, 
seguida de uma badalada (1) suave, um eco. Depois, o 
silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos 
pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho 
da casa, fazendo brilhar a trepadeira em mil luzes de 
orvalho (2). Encontra uma abertura, a janela. Penetra. E 
apodera-se de repente do aposento, burlando (3) a 
vigilância da cortina leve. 
Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis 
revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um 
braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão (4). O calor 
do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja. 
Franze as sobrancelhas. Faz um trejeito (5) com a boca. 
Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. 

(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e 
organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016. 

Assinale a alternativa que contém os sinônimos das 
palavras sublinhadas e assinaladas de 1 a 5, de acordo 
com o contexto: 

a) pancada; rocio; ludibriando; prostração; esgar. 
b) batida; umidade; aumentando; devassidão; 

carantonha. 
c) balada; chuva; exagerando; coberta; jeito. 
d) batida; calentura; enganando; procrastinação; 

sorriso. 
 

8. As palavras nas duplas a seguir: colher/colher; 
cedo/cedo; absolver/absorver; censo/senso; são, 
respectivamente: 

a) homônimas homógrafas; homônimas perfeitas; 
parônimas; homônimas homófonas. 

b) homônimas homógrafas; homônimas homógrafas; 
parônimas; parônimas. 

c) homônimas perfeitas; homônimas homógrafas; 
parônimas; homônimas homófonas. 

d) parônimas; homônimas homógrafas; parônimas; 
homônimas perfeitas. 

 

9. Leia o trecho a seguir: 

Por conseguinte (1), cabe à escola articular, com a 
comunidade e as famílias, laços de integração com a 
sociedade. A gestão dá-se em interação com o outro, 
destarte (2) implica sempre em muito diálogo, 
respeitando as peculiaridades e as finalidades da 
proposta pedagógica que considera, outrossim (3), a 
participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e a da 
comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares. 
Indica, concomitantemente (4), o direito e o dever de 
garantir a participação dos sujeitos nos sistemas e nas 
escolas públicas, como está na lei. 
(Adaptado de ANCIUTTI, M.C.R. A gestão escolar: materialização de 

uma política de gestão democrática. Revista de Administração 
Educacional, Recife, v. 9, n. 2, fev. 2019. ISSN 23591382. Disponível 

em: 
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/view/239952/31475>. 

Acesso em: 11 mar. 2019.) 

As palavras ou expressões enumeradas poderão ser 
substituídas sem prejuízo do sentido do texto, pelas 
palavras ou expressões a seguir: 

a) em consequência – porque – não obstante –
igualmente. 

b) Assim – portanto – também – ao mesmo tempo. 
c) logo – todavia – por conseguinte – contudo. 
d) portanto – contudo – todavia – logo. 

 

10. Leia as orações a seguir: 

I. A aluna foi ajudada pela professora. 
II. Olhei-me no espelho. 
III. Ana Miranda escreveu muitos livros. 
IV. Vende-se carro. 

As orações acima estão, respectivamente na: 

a) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III) voz 
ativa; (IV) voz passiva analítica. 

b) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III) voz 
ativa; (IV) voz passiva sintética. 

c) (I) Voz ativa; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV) voz 
passiva analítica. 

d) (I) Voz passiva sintética; (II) voz reflexiva; (III) voz 
passiva analítica; (IV) voz ativa. 

 

11. A Lei nº 8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que 
eles devem ser: 

a) Depositados em conta comum do Tesouro, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

b) Depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob fiscalização da 
respectiva Secretaria de Saúde. 

c) Depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos 
respectivos Conselhos de Saúde. 

d) Depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob fiscalização do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

 

12. Sobre a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (CONASEMS) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 

 

13. Em relação ao SARAMPO, assinale a alternativa 
correta: 

a) O período de transmissibilidade inicia entre 4 a 6 dias 
antes do exantema, e o período de maior 
transmissibilidade ocorre entre dois dias antes e dois 
dias após o início do exantema. 

b) Do 7º ao 10º dia após o início dos sintomas 
prodrômicos surge o exantema. 

c) O vírus vacinal é transmissível. 
d) O período de infecção dura cerca de quinze dias, 

iniciando com período prodrômico, quando surge a 
febre, acompanhada de tosse produtiva, coriza, 
conjuntivite e fotofobia. 
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14. Em relação à Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 
de janeiro de 2001), assinale a alternativa correta: 

a) A garantia de acesso aos procedimentos de alta 
complexidade é de responsabilidade exclusiva do 
Ministério da Saúde. 

b) A Atenção de Baixa Complexidade compreende um 
conjunto de ações e serviços ambulatoriais e 
hospitalares que visam atender os principais 
problemas de saúde da população, cuja prática 
clínica demande a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos 
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que 
não justifique a sua oferta em todos os municípios do 
país. 

c) A garantia de acesso da população aos serviços não 
disponíveis em seu município de residência é de 
responsabilidade do gestor estadual, de forma 
solidária com os municípios de referência, 
observados os limites financeiros. 

d) A assistência de alta complexidade será programada 
no âmbito federal, tendo em vista as características 
especiais desse grupo – alta densidade tecnológica e 
alto custo, economia de escala, escassez de 
profissionais especializados e concentração de oferta 
em poucas localidades. 

 
15. Em relação às recomendações do Ministério da Saúde 

sobre vacinação, assinale a alternativa correta: 

a) Uma criança que tenha sido vacinada com a vacina 
Tetraviral aos 15 meses de idade e não tenha 
recebido nenhuma outra dose de vacinação contra o 
SARAMPO, deverá receber dose adicional da vacina 
tríplice viral antes dos 30 anos de idade, respeitando-
se o intervalo mínimo entre doses. 

b) A vacina conhecida como Bacilo Calmette-Guerin 
não previne contra as formas miliar e meníngea 
causadas por Mycobacterium, porém previne contra 
a forma pulmonar da doença.  

c) A vacina contra a Tuberculose é atualmente 
recomendada em duas doses, uma ao nascer e outra 
com 10 anos de idade. 

d) O Ministério da saúde recomenda para 2019 três 
doses da vacina Pneumocócica conjugada 13-
valente no primeiro ano de vida, com 2, 4 e 6 meses 
de idade.  

 
16. Com relação a doença denominada crupe viral, assinale 

a alternativa INCORRETA:  

a) Acomete crianças de 01 a 06 anos de idade, com pico 
de incidência aos 18 meses e é vista predominante 
no gênero masculino.  

b) A maioria das crianças com quadro de 
laringotraqueíte viral apresenta sintomas intensos 
que progridem para obstrução progressiva de vias 
aéreas. 

c) A síndrome do crupe manifesta-se clinicamente com 
rouquidão, tosse ladrante, estridor 
predominantemente inspiratório e desconforto 
respiratório.  

d) A etiologia viral do crupe é a mais comum, sendo os 
vírus parainfluenza um dos principais agentes.  

 
 
 

17. Sobre a urticária na infância, podemos afirmar:  
a) Corticoides devem sempre ser utilizados, 

principalmente no tratamento de longo prazo da 
urticária. 

b) Angioedema é caracterizado por edema bem 
demarcado com sinal de Godet. 

c) As principais causas de urticária aguda em crianças 
pequenas são as infecções virais, uso de 
medicamentos, e consumo de certos alimentos. 

d) A loratadina é liberada para tratamento da urticária 
em crianças a partir de 6 meses de vida. 

 

18. Criança de 8 anos de idade, apresenta dor de garganta 
e febre baixa há 04 dias, e é levada à emergência por ter 
surgido, há 48 horas, uma erupção discreta, eritematosa, 
maculopapular e não coalescente na face e, no mesmo 
dia, ter se espalhado pelos membros inferiores. O 
exantema diminuiu de intensidade, mas a criança 
passou a queixar-se de dor nos joelhos e punhos. A mãe 
não sabe informar sobre o esquema vacinal. Ao exame 
físico, constatam-se, além do exantema, lesões 
eritematosas e puntiformes no palato mole, aumento dos 
linfonodos retroauriculares, cervicais posteriores e 
occipitais, discretamente dolorosos. Qual o diagnóstico 
mais provável? 
a) Rubéola. 
b) Eritema Infeccioso. 
c) Exantema Súbito. 
d) Sarampo. 

 

19. O agente infeccioso mais comumente envolvido em 
infecções de vias aéreas superiores na infância é: 
a) Estreptococo beta hemolítico. 
b) Pneumococo. 
c) Haemophyllus. 
d) Vírus. 

 

20. Em relação aos transtornos do desenvolvimento infantil, 
em especial o Transtorno do Espectro Autista, assinale 
a alternativa INCORRETA:  
a) O lactente não demonstra sinais clínicos de autismo 

antes do primeiro ano de vida, sendo a triagem 
realizada a partir dos 18 meses de vida. 

b) A intervenção precoce leva a resultados mais 
expressivos uma vez que a velocidade de formação 
de conexões cerebrais e a neuroplasticidade estão na 
fase de maior desenvolvimento no cérebro. 

c) O pediatra deve investigar qualquer atraso de 
linguagem verbal ou não verbal, contato social e o 
interesse no outro deficitários, interesses repetitivos 
proeminentes e esteriotipias. 

d) Fracasso no desenvolvimento de relacionamento 
com os seus pares, apropriado para seu nível de 
desenvolvimento, bem como falta de reciprocidade 
emocional ou social fazem parte do quadro. 

 

21. A ausência de dois marcos de desenvolvimento para a 
faixa etária atual de uma criança configura a impressão 
diagnóstica de alerta. É considerada a conduta mais 
adequada nessa situação:  
a) Encaminhar ao fisioterapeuta para reabilitação 

neuromotora. 
b) Informar à mãe/cuidador sobre os sinais de alerta e 

manter acompanhamento conforme rotina do serviço 
de saúde.  

c) Orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da 
criança e marcar consulta de retorno em 30 dias.  

d) Referir para avaliação do neurologista infantil.  
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22. Sobre a segurança da criança e do adolescente, analise 
as assertivas abaixo e assinale a INCORRETA: 
a) Deve-se notificar aos órgãos de proteção legal 

somente quando a suspeita de maus tratosfor 
confirmada. 

b) A síndrome do bebê sacudido, além de lesões 
cerebrais que levam a alterações do nível de 
consciência, convulsões, déficits motores, pode 
também cursar com hemorragia retiniana. 

c) O abuso psicológico também é considerado uma 
forma de maus tratos e pode apresentar sintomas 
como irritabilidade e choro frequente, dificuldades na 
fala, gagueira, enurese, encoprese, tiques, entre 
outros. 

d) Lesões que não são compatíveis com a idade ou com 
o desenvolvimento psicomotor da criança podem ser 
sinais de maus tratos. 

 

23. Sobre a indicação de isolamento e infecção hospitalar 
qual das crianças abaixo deverá ficar internada sozinha 
no quarto: 
a) Thiago, 10 meses de vida, estomatite herpética. 
b) Daniel, 01 ano de idade, gastroenterite aguda. 
c) Vanessa, 07 anos de idade, varicela. 
d) Sofia, 03 anos de idade, tuberculose pulmonar. 

 

24. Criança de 06 anos há 04 dias apresenta erupção 
maculopapular no rosto, com aspecto de "face 
esbofeteada". Há 2 dias as lesões disseminaram-se para 
o tronco e extremidades, com aspecto rendado e sem 
outros sinais ou sintomas. Qual é o agente etiológico 
mais provável neste caso? 
a) Paramixovírus. 
b) Togavírus. 
c) Parvovírus B19. 
d) Herpes Vírus Humano 6. 

 

25. Menina de 8 meses de idade é admitida no pronto 
atendimento com relato de queda do berço há 1 hora. 
Mãe relata que a criança apresentou cianose e 2 
episódios de vômitos após a queda. Durante o 
atendimento inicial, é realizada avaliação neurológica 
com classificação da Escala de Coma de Glasgow 
(ECG).   Considerando que esta lactente apresenta 
abertura ocular à dor, gemido à dor na avaliação da 
resposta verbal e flexão anormal na avaliação da 
resposta motora, assinale o escore na ECG 
correspondente:  
a) 8 
b) 5 
c) 7 
d) 6 

 

26. Menina de 7 anos foi atendida no pronto atendimento 
com relato de queimadura de 2º grau em grande parte 
do corpo. Mãe refere que a panela de água fervente caiu 
sobre a criança durante uma briga entre os irmãos na 
cozinha. Durante o atendimento, a superfície corpórea 
queimada (SCQ) da criança é estimada considerando a 
“regra dos 9”. Considerando que esta criança apresenta 
lesões de 2º grau em toda a parte posterior do tronco e 
em todo o membro inferior esquerdo, assinale a seguir a 
alternativa que inclui a SCQ estimada: 
a) 9% 
b) 36% 
c) 18% 
d) 72% 

27. Assinale a alternativa com uma das etiologias mais 
frequentes da Hipertensão Arterial Sistêmica na faixa 
etária de 1 a 6 anos de idade: 
a) Uso de medicações. 
b) Síndrome Metabólica. 
c) Trombose da artéria renal. 
d) Doença do parênquima renal. 

 
28. Um menino de 02 anos de idade, natural e procedente 

de Aracaju, bairro Mosqueiro, é trazido ao pronto socorro 
com história de febre intermitente associada a sudorese 
noturna com cerca de 6 meses de evolução. Calendário 
vacinal atualizado, sem história de atopia em familiares. 
Nega perda ponderal durante esse tempo. Apresenta 
desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Genitora 
refere que há três dias, ele iniciou quadro de tosse seca 
sem coriza, associado a “chiado” no peito. Ao exame 
físico: em BEG, ativo, reativo, hipocorado ++/4, pele e 
fâneros sem alterações, acianótico, anictérico, febril (T 
38°C), FR 58ipm com tiragens intercostais leves. Peso: 
13kg. Presença de linfonodos palpáveis, em cadeias 
cervical, submandibular, axilar e inguinal, todos móveis, 
não aderentes a planos profundos, indolores e com 
consistência fibroelástica, sendo que os maiores mediam 
1,0 cm de diâmetro em cadeia cervical anterior. Aparelho 
respiratório: MV bem distribuído em ambos HT, com 
sibilos difusos. Aparelho cardiovascular sem alterações. 
Abdome plano, flácido, indolor à palpação, apresentando 
fígado a 4cm abaixo do RCD, e baço a 5cm do RCE. 
Realizados exames complementares: Hemoglobina: 
10g/dl. Hematócrito: 30%. Leucócitos totais: 16.000 
(20% neutrófilos, 3% bastões, 30% linfócitos, 2% 
monócitos, 45% eosinófilos). Plaquetas: 310.000/mm3. 
Radiografia simples de tórax: não disponível. Diante do 
quadro clínico e laboratorial apresentado, qual é a 
hipótese diagnóstica mais provável?  
a) Larva Migrans Visceral. 
b) Pneumonia. 
c) Leishmaniose Visceral. 
d) Bronquiolite. 

 
29. Sobre a síndrome nefrótica, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) A criança nefrótica tem maior risco de infecções, em 

especial peritonites. 
b) A droga de escolha para o início do tratamento é o 

corticóide prednisona.  
c) A restrição de líquidos é necessária devido ao edema 

importante e hipernatremia.  
d) Os pacientes nefróticos apresentam risco de 

complicações tromboembólicas. 
 
30. Um pediatra coloca no seu facebook a foto de uma 

criança portadora de síndrome genética rara, com 
resumo do caso, internada sob seus cuidados no 
Hospital Universitário onde trabalha, após atendimento 
na sala de emergência. Segundo o Código de Ética 
Médica (CEM) vigente, o pediatra: 
a) Não caracterizaria transgressão caso fosse usado no 

contexto de um grupo fechado de médicos e outros 
profissionais de saúde no WhatsApp. 

b) Teve o interesse de informar não havendo, portanto, 
quebra do sigilo profissional. 

c) Não transgrediu o CEM por se tratar de interesse 
universal. 

d) Transgrediu o CEM por quebra do sigilo profissional. 


