
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Matemática 11 a 13 
Conhecimentos Gerais 14 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída 
caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido 
para correção. 
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 
da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Como o casamento reduz a pobreza 
Tiago Cordeiro, especial para a Gazeta do Povo 

 
De todas as famílias brasileiras, 62,2% são formadas por 

casais, com ou sem filhos. Esse é o dado mais recente, 
produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2015. Dez anos antes, o percentual era maior: 
65,3%. A queda é preocupante por um motivo simples: famílias 
compostas por casais são estratégicas para reduzir a pobreza. 

Ainda de acordo com o IBGE, entre os grupos familiares 
que estavam abaixo da linha de pobreza em 2017, 57% eram 
compostos por mulheres sem cônjuge e com filhos. Casais, com 
e sem filhos, formam uma fatia menor das famílias pobres 
brasileiras: 42%. 

A ideia de que o casamento é importante para aumentar 
a renda e garantir a estabilidade financeira também está bem 
arraigada nos Estados Unidos, onde há décadas estudos 
comparam a situação socioeconômica de casais, na comparação 
com solteiros ou viúvos. “Viver em uma família formada por 
um casal reduz a probabilidade de uma criança viver na pobreza 
em 82%”, afirma, por exemplo, Robert Rector, especialista em 
estudos de políticas domésticas, em artigo para a Fundação 
Heritage. 

Utilizando dados do censo americano, ele aponta que 
36,5% das casas em que mães ou pais solteiros vivem com os 
filhos estão abaixo da linha de pobreza, enquanto que apenas 
6,4% das residências compostas por casais com filhos são 
caracterizadas como pobres. “Não surpreende o fato de a 
esmagadora maioria das crianças pobres dos Estados Unidos 
viver em famílias formadas só pelo pai ou pela mãe. O 
casamento é uma arma poderosa na luta contra a pobreza”, 
conclui Robert Rector. “Ser casado tem o mesmo efeito, para a 
redução da pobreza, de adicionar cinco anos ao nível de 
formação escolar dos pais”. 

[...] 
Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/casamento-reduz-a-

pobreza/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Casar faz bem para saúde e por isso os níveis de pobreza 

diminuem. 
b) Casar auxilia na economia do país. 
c) Casar aumenta a probabilidade de entrar na linha da 

pobreza. 
d) Casar garante um bem estar econômico irregular. 
 
2. Analise: “com ou sem filhos” e assinale a alternativa 

que classifica corretamente os vocábulos. 
a) Conjunção; preposição; preposição; substantivo. 
b) Preposição; conjunção; conjunção; substantivo. 
c) Conjunção; preposição; conjunção; substantivo. 
d) Preposição; conjunção; preposição; substantivo. 
 
3. Na última oração entre aspas, as vírgulas foram 

utilizadas para 
a) isolar o vocativo. 
b) isolar o aposto explicativo. 
c) isolar o advérbio de lugar. 
d) isolar a oração coordenada. 
 
 
 
 

4. As aspas do texto foram utilizadas para 
a) explanar sobre como sair da linha da pobreza. 
b) exemplificar modelos de famílias bem sucedidas. 
c) indicar a fala direta de um especialista. 
d) indicar a fala indireta de um especialista. 
 
5. Analise o primeiro período do terceiro parágrafo e 

assinale a alternativa correta. 
a) Onde é um advérbio. 
b) O fato de se casar para ter uma maior renda está 

extirpada dos Estados Unidos. 
c) Poderia alterar “ou”, por “e”, e ainda assim a oração teria 

o mesmo sentido. 
d) A oração é classificada como simples. 
 

Informática Básica 
 
6. Ao usar o Windows 10, instalação padrão, português 

do Brasil, um usuário estava consultando uma lista 
de arquivos de um determinado diretório, utilizando 
o aplicativo Internet Explorer e, sem perceber, em 
um momento de distração, pressionou uma 
combinação de teclas. Após ter pressionado a 
combinação de teclas, o Internet Explorer 
simplesmente fechou e voltou para a tela que 
anteriormente o usuário estava com ela ativa. 
Assinale a alternativa que representa a sequência de 
teclas que o usuário pressionou para que o Internet 
Explorer fosse fechado. 

a) SHIFT + CTRL + N 
b) SHIFT + DELETE 
c) CTRL + SHIFT + ESC 
d) Alt + F4 
 
7. Ao trabalhar com MS-Word 2016 (versão em 

português e em sua configuração padrão), se desejar 
inserir uma borda na página do texto no qual estiver 
trabalhando, o usuário poderá usar a seguinte opção 
da barra de menus: 

a) design. 
b) referência. 
c) correspondência. 
d) revisão. 
 
8. Para facilitar o trabalho de um órgão público, uma 

planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-
Excel 2016 (versão em português e em sua 
configuração padrão), foi usada para registrar uma 
lista de equipamentos que deveriam ser comprados. 
Como poderá ser observado no modelo da planilha, 
um título foi incluído usando as células A1, B1, C1 e 
D1.  Assinale a alternativa que representa o nome do 
recurso que foi usado para que fosse possível inserir 
o título “LISTA DE MATERIAIS PARA A 
INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE 
ATENDIMENTO” usando as 4 células 
simultaneamente.     

 
a) Quebrar Texto Automaticamente. 
b) Formatação Condicional. 
c) Mesclar e Centralizar. 
d) Estilo de Célula. 
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9. Devido aos riscos e a sua importância, a segurança 
da informação é um tópico que se tornou um objetivo 
constante para as organizações. Contudo, para que 
ele possa ser reforçado nas empresas, é preciso 
atenção aos três pilares que sustentam a segurança 
das informações em um ambiente informatizado. 
Assinale a alternativa que não representa um dos 
pilares de segurança da informação. 

a) Confidencialidade. 
b) Integridade. 
c) Disponibilidade. 
d) Imparcialidade. 
 
10. Considerando os conceitos de segurança da 

informação e os cuidados que as organizações e 
particulares devem ter para proteger as suas 
informações, assinale a alternativa que não identifica 
corretamente um tipo de backup. 

a) Backup Incremental. 
b) Backup Excepcional. 
c) Backup Diferencial. 
d) Backup Completo ou Full. 
 

Matemática 
 
11. Em uma fábrica, 10 costureiras conseguem produzir 

1200 camisetas em 6 dias de trabalho. Para atender 
o pedido de antecipação de entrega de um grande 
cliente, o gerente da fábrica precisa diminuir o prazo 
da produção das 1200 camisetas para 4 dias. Diante 
do problema, o gerente resolve contratar mais 
costureiras para agilizar a produção e atender o 
pedido.  Assinale a alternativa que representa a 
quantidade de costureiras que o gerente deverá 
contratar a mais para ajudar a atender o pedido no 
prazo solicitado pelo cliente.  

a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
 
12. O gerente de uma grande loja de departamentos, 

tentando aumentar o faturamento do mês, fez a 
seguinte proposta aos seus vendedores: se a equipe 
atingir a meta de venda do mês, todos receberão 10% 
de bonificação sobre o salário base. Se atingir 10% 
acima da meta mensal, todos receberão 20% de 
bonificação e, finalmente, se atingir acima de 20% da 
meta, todos receberão 40% de bonificação. Diante do 
desafio, todos os vendedores se esforçaram e 
conseguiram atingir 25% de venda acima da meta 
mensal. João, que é um dos vendedores, tem o salário 
base no valor de R$ 2.200,00. Assinale a alternativa 
que representa o valor da bonificação que João 
receberá neste mês por ter atingido a meta, 
considerando que o percentual não será acumulativo, 
isto é, só irão receber um dos percentuais. 

a) R$ 750,00 
b) R$ 880,00 
c) R$ 950,00 
d) R$ 980,00  
 
 
 
 

13. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 
que representa o resultado de: 
(A U B) ∪ (C∩A) 
A={0,4,5,6,8}     B={1,2,4,7}       C={2,3} 

a) {0,2,3,4,5,6,8} 
b) {1,2,3,4,7} 
c) {0,1,2,4,5,6,7,8} 
d) {2,3} 
 

Conhecimentos Gerais 
 
14. Dentre os aspectos geográficos, temos o Relevo. De 

acordo com o relevo do Estado de Santa Catarina, 
correlacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

1. Planície Costeira. 
2. Serras Litorâneas. 
3. Planalto Ocidental. 
(   ) As Serras do Mar e a Serra Geral formam, juntas, 

uma barreira que divide o estado entre a planície 
costeira e a região do Planalto Central. A vegetação 
predominante é a Mata Atlântica. 

(   ) A faixa próxima ao litoral. A vegetação é variada, 
sendo encontrados mangues, restingas, praias, dunas 
e Mata Atlântica. 

(   ) Ocupa a maior parte das terras catarinenses. É aqui 
que se localiza o ponto mais alto do estado, o Morro 
da Igreja, com 1822 metros de altitude. Nessa área 
são encontradas as Florestas das Araucárias e os 
Campos. 

a)  2 – 1 – 3.   
b)  2 – 3 – 1.  
c)  3 – 2 – 1. 
d)  3 – 1 – 2. 
 
15.  Com relação aos aspectos econômicos do Estado de 

Santa Catarina, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que corresponde as atividades 
econômicas desenvolvidas.  

I.  Indústria. 
II.  Extrativismo (animal, vegetal e mineral). 
III.  Agricultura. 
IV.  Pecuária.  
V.  Pesca. 
VI.  Turismo.  
a)  Apenas I, II, III, V e VI estão corretas.  
b)  Apenas I, II, III e V estão corretas.   
c)  Apenas II, III, IV e VI estão corretas.  
d)  Todas estão corretas. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

16. Pertencem à ordem Hymenoptera os insetos que 
possuem ferrões verdadeiros, como abelhas, vespas e 
formigas. Sobre os acidentes provocados pela picada 
desses animais, assinale a alternativa correta. 

a)  A remoção dos ferrões na picada de abelha não deve ser 
realizada através da raspagem com lâminas. 

b)  Os ferrões na picada de abelha devem ser retirados 
através do pinçamento de cada um deles. 

c)  Ao contrário das abelhas, as vespas não deixam o ferrão 
no local da picada. Os efeitos locais e sistêmicos do 
veneno são semelhantes aos das abelhas, porém menos 
intensos. 

d) Para acidentes graves por formigas, pode-se aplicar o 
soro antilonômico. 
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17.  Em uma prescrição médica está indicado que o 
paciente deve receber 4,5 gramas de cloreto de sódio 
(NaCl). Assinale a alternativa que indica o volume de 
soro fisiológico 0,9% que deve ser infundido para 
obter a quantidade prescrita de NaCl. 

a)  100mL. 
b)  250mL. 
c)  500mL. 
d) 1000mL. 
 
18.  Assinale o antagonista específico que deve ser 

utilizado em caso de intoxicação causada por 
benzodiazepínico. 

a)  Flumazenil. 
b)  Atropina. 
c)  Naloxona. 
d) Protamina. 
 
19.  A dopamina é utilizada para pacientes com disfunção 

miocárdica e baixo débito cardíaco. Também é 
indicada em situações nos quais os parâmetros 
hemodinâmicos estejam estáveis, porém com oligúria 
persistente. Entretanto, a administração de drogas 
na urgência e emergência deve obedecer alguns 
cuidados. Assinale a alternativa incorreta sobre a 
administração da dopamina. 

a)  Utilizar sempre a droga em bomba de infusão. 
b)  Não deve ser diluída com solução de pH neutro. 
c)  Deve ser utilizada somente para uso endovenoso, 

preferencialmente via central. 
d) Diminuir o gotejamento lentamente até a suspensão do 

fármaco. 
 
20.  O Streptococcus agalactiae é um potencial agente 

causador de infecções neonatais que podem evoluir 
para óbito. O risco de infecção em recém-nascidos 
está significativamente aumentado nos nascidos de 
mulheres colonizadas por este microrganismo nas 
regiões de vagina e reto que podem chegar até 10 a 
30% das gestantes. Como prevenção destas infecções 
neonatais, é recomendada a cultura de material 
vaginal e retal das gestantes, para que possa ser 
realizada a quimioprofilaxia adequada. Sobre a 
realização desse exame, assinale a alternativa 
correta. 

a)  Para a coleta deste material, não é recomendado banho 
ou higiene íntima antes da coleta. 

b)  A coleta deve ser realizada obrigatoriamente antes da 
35ª semana de gestação ou a critério médico. 

c)  Após a coleta, manter os tubos refrigerados até o envio 
ao laboratório, que poderá ser em um prazo de até 3 dias. 

d) Para a coleta da secreção vaginal é utilizado o espéculo 
vaginal. 

 
21.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema 

público de saúde que reúne todas as ações, serviços e 
unidades de saúde sob responsabilidade da União, 
dos Estados e dos Municípios, de forma integrada. O 
SUS é considerado um dos mais abrangentes 
sistemas públicos de saúde do mundo, e presta 
serviços de forma gratuita a toda a população 
brasileira. Sobre noções de saúde pública, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I.  A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto 
ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção 
primária, média e alta complexidades, os serviços 
urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações 

e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e 
ambiental e assistência farmacêutica. 

II.  O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação 
(Nacional, Estadual ou Municipal), 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, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

III.  Universalização, equidade e integralidade são os 
princípios doutrinários do SUS. 

IV.  Promoção da saúde é o conjunto de ações sanitárias 
integradas, inclusive com outros setores do governo 
e da sociedade, que busca o desenvolvimento de 
padrões saudáveis de qualidade de vida, condições de 
trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade 
física, lazer entre outros. 

a)  Apenas II e III estão corretas. 
b)  Apenas I, III e IV estão corretas. 
c)  Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
22.  O Ministério da Saúde define como recomendação a 

realização de triagem em casos de eventos com mais 
de cinco vítimas. O melhor método de triagem é 
aquele que é de conhecimento da equipe e aplicado 
de maneira correta. O método START, por ser 
simples e objetivo, é o método de triagem mais 
utilizado ao redor do mundo. Sobre este método, 
analise a situação de alguns pacientes adultos 
encontrados em um acidente e assinale a alternativa 
que apresenta a ordem correta de prioridade de 
atendimento e transporte. 

I.  Paciente incapaz de andar, respiração ausente, pulso 
radial ausente, incapaz de cumprir ordens simples. 

II.  Paciente incapaz de andar, com frequência 
respiratória de 26 irpm, enchimento capilar menor 
que 2 segundos, capaz de cumprir ordens simples. 

III.  Paciente incapaz de andar, com frequência 
respiratória de 22 irpm, enchimento capilar maior 
que 2 segundos, incapaz de cumprir ordens simples. 

IV.  Paciente andando, com frequência respiratória de 18 
irpm (incursões respiratórias por minuto), 
enchimento capilar menor que 2 segundos, capaz de 
cumprir ordens simples. 

a)  I – III – IV – II. 
b)  III – II – IV – I. 
c)  I – III – II – IV. 
d)  III – I – IV – II. 
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23.  Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, assinale a alternativa incorreta. 

a)  É vedado ao profissional de Enfermagem o 
cumprimento de prescrição à distância, mesmo em casos 
de urgência e emergência. 

b)  É dever do profissional de Enfermagem prestar 
assistência de Enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades 
profissionais decorrentes de movimentos 
reivindicatórios da categoria. 

c)  É dever do profissional de Enfermagem apor nome 
completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e 
categoria de inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, 
quando no exercício profissional. 

d) É direito do profissional de Enfermagem abster-se de 
revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional. 

 
24.  Em pacientes com choque hipovolêmico classe III, 

estima-se que a quantidade de sangue perdido é de 
a)  750-1500 ml. 
b)  1000-2000 ml. 
c)  1500-2000 ml. 
d) > 2000 ml. 
 
25.  Durante uma parada cardiorrespiratória, ao 

monitorizar o paciente foi identificado o ritmo 
abaixo. 

 
Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a 
conduta que deve ser tomada em seguida. 

a)  Administrar 1mg de adrenalina endovenosa 
imediatamente. 

b)  Realizar rapidamente o protocolo de linha reta. 
c)  Instalar dispositivo de via aérea avançada, 

preferencialmente intubação orotraqueal. 
d)  Pesquisar e tratar as possíveis causas reversíveis (5H e 

5T). 
 
26.  A icterícia fisiológica surge após 48 a 72 horas de 

vida, causada por imaturidade das células hepáticas, 
levando à hiperbilirrubinemia. Em alguns casos há 
necessidade de fototerapia e internação prolongada. 
Sobre os cuidados durante a fototerapia, assinale a 
alternativa incorreta. 

a)  É necessário retirar toda a roupa do recém-nascido e 
proteger os olhos. 

b)  Deve-se verificar a temperatura do recém-nascido a cada 
3 horas e o peso diariamente. 

c)  É necessário aumentar a hidratação. 
d) O recém-nascido deve permanecer em fototerapia 

contínua, mesmo durante a amamentação. 
 
27.  São vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde 

para pessoas idosas, exceto: 
a)  hepatite B. 
b)  febre amarela. 
c)  tríplice viral. 
d)  dupla adulto.  
 

28.  Sobre a vacina contra o sarampo, marque V para as 
assertivas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a ordem correta. 

(   ) A primeira dose da vacina deve ser realizada aos 12 
meses e a segunda dose aos 15 meses. 

(   ) Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns 
estados, recomenda-se que todas as crianças menores 
de 6 meses sejam vacinadas com a dose zero. 

(   ) A vacina é contraindicada para gestantes. 
(   ) Indivíduos entre 1-29 anos que receberam apenas 

uma dose da vacina, devem completar o esquema 
com a segunda dose da vacina. 

(   ) Indivíduos entre 30-49 anos que não tomaram 
nenhuma dose da vacina, devem receber as 2 doses.  

a)  V – F – V – V – F. 
b)  F – V – V – V – F. 
c)  F – V – V – F – V. 
d) V – F – V – V – V. 
 
29.  A investigação de tuberculose deve ser realizada em 

qualquer indivíduo que apresenta tosse por 3 
semanas ou mais. A baciloscopia de escarro é a 
técnica mais utilizada em nosso meio, devendo ser 
realizada em, no mínimo, 2 amostras. Sobre as 
orientações que devem ser dadas ao paciente para 
coleta de escarro, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I.  São necessárias 2 amostras: a primeira será coletada 
no momento da consulta e a segunda deverá ser 
coletada no dia seguinte, preferencialmente ao 
despertar. 

II.  Na coleta da segunda amostra, o paciente deve ser 
orientado a lavar bem a boca, inspirar 
profundamente, prender a respiração por um 
instante e escarrar após forçar a tosse. 

III.  O paciente deve eliminar o escarro por 3 vezes no 
pote, evitando que ele escorra pela parede do pote. 

IV.  Na impossibilidade de enviar a amostra 
imediatamente ao laboratório ou unidade de saúde, 
esta poderá ser armazenada em geladeira comum até 
no máximo 7 dias. 

a)  Apenas I e II estão corretas. 
b)  Apenas III e IV estão corretas. 
c)  Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
30.  Sobre os itens necessários à Estratégia Saúde da 

Família, assinale a alternativa correta. 
a)  Existência de equipe multiprofissional composta por, no 

mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da 
Família ou médico de Família e Comunidade, 
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 
Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e cirurgião-
dentista generalista ou especialista em Saúde da Família. 

b)  O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e 
de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

c)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável 
por, no máximo, 5 mil pessoas, sendo a média 
recomendada de 4 mil, respeitando critérios de equidade 
para essa definição. 

d)  Carga horária de 20 horas semanais para todos os 
profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da 
Família, à exceção dos profissionais médicos. 
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