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Leia o fragmento a seguir apresentado, para responder às 
questões de 1 a 4. 
 

No dia seguinte, com efeito, ali pelas sete da 
manhã, quando o cortiço fervia já na costumada labutação, 
Jerônimo apresentou-se junto com ___ mulher, para 
tomarem conta da casinha alugada na véspera.  

A mulher chamava-se Piedade de Jesus; teria 
trinta anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes 
de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e 
perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta; um todo de 
bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela 
boca numa simpática expressão de honestidade simples e 
natural.  

Vieram ambos ___ boleia da andorinha que lhes 
carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, 
cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um 
lenço vermelho de alcobaça. 

E os dois apearam-se muito atrapalhados com os 
objetos que não confiaram dos homens da carroça; 
Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro, 
das primitivas, dessas em que se podia ___ vontade enfiar 
uma perna; e a Piedade atracada com um velho relógio de 
parede e com uma grande trouxa de santos e palmas 
bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre 
os comentários e os olhares curiosos dos antigos 
moradores, que nunca viam sem uma pontinha de 
desconfiança os inquilinos novos que surgiam. 

 
(Aluisio Azevedo. “O cortiço”.) 

 
1. Considerando o emprego da crase, qual alternativa 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto?  

a) à; a; a. 
b) à; à; à.  
c) a; à; à.  
d) a; a; à.  

 
2. Com base nas ideias do texto, leia as assertivas:  

I. A personagem Piedade de Jesus é amplamente 
caracterizada com uma série de adjetivos.  

II. O texto é narrado em primeira pessoa.  
III. Os novos inquilinos sempre eram bem vistos pelos 

antigos moradores do cortiço.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva II está correta.  
b) Apenas as assertivas I e III estão incorretas.  
c) As assertivas I, II e III estão corretas.  
d) Apenas a assertiva I está correta.  

 
3. Considerando as classes gramaticais de vocábulos do 

texto, leia as assertivas:  

I. Em “E os dois apearam-se muito atrapalhados”, o 
termo sublinhado é classificado como advérbio. 

II. Em “Jerônimo abraçado a duas formidáveis 
mangas de vidro”, o termo sublinhado é classificado 
como substantivo próprio.  

III. Em “dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos”, o 
termo sublinhado é classificado como conjunção 
adversativa.  

Pode-se afirmar que: 

a) As assertivas I, II e III estão corretas.  
b) Apenas a assertiva III está incorreta.  
c) Apenas a assertiva I está correta.  
d) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.  

4. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo.  

a) Teria trinta anos.  
b) E os dois apearam-se muito atrapalhados.  
c) E assim atravessaram o pátio da estalagem. 
d) Ela trazia uma saia de sarja roxa.  

 
5. A voz passiva é uma construção em que o objeto direto 

passa a ocupar a função de sujeito. Nesse sentido, há voz 
passiva analítica em:  

a) Já se fez a prova.  
b) Vi meu colega na sala. 
c) O candidato foi visto colando pelo fiscal.  
d) Assim que terminou a prova, levantou-se.  

 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 8.  
 

IA TENTA PREVER MUTAÇÕES DO SARS-COV-2 
 

Cientistas testaram uma ferramenta incomum para 
mapear mutações do coronavírus: um algoritmo do MIT 
criado para analisar a gramática humana.  

A ideia dele é pensar na sequência genética dos 
vírus como um tipo de linguagem escrita. As informações 
genéticas que servem como receita de bolo para criar uma 
nova variante, afinal, podem ser traduzidas como um 
amontoado de letras.  

Quando aparecem letras estranhas no vocabulário 
viral, é porque algo está errado. A tentativa do algoritmo é 
exatamente essa — procurar por “erros” na sequência 
genética que indiquem potenciais mutações nocivas.  

Em testes feitos no MIT, o modelo acusou 
corretamente a maioria das sequências mutantes — mas 
também indicou vários falsos positivos. A expectativa é que, 
após refinada, a ferramenta possa ser uma técnica acessória 
para mapear mutações virais.  
 

Fonte: https://super.abril.com.br (adaptado).  
 
6. Conforme o texto, NÃO se pode afirmar que:  

a) Está claro que a ferramenta se constitui como uma 
técnica relevante para o estudo das mutações virais.  

b) A ferramenta para mapear mutações do coronavírus 
foi testada por cientistas.  

c) O modelo acusou corretamente todas as sequências 
mutantes.  

d) Algo está inadequado quando aparecem letras 
estranhas no vocabulário viral.  

 
7. Acerca dos aspectos gramaticais e ortográficos do texto, 

leia as assertivas:  

I. O vocábulo “dele”, no segundo parágrafo do texto, 
possui como referência o vocábulo “coronavírus”.  

II. Na primeira ocorrência de travessão, este poderia ser 
substituído por dois pontos.  

III. No primeiro parágrafo do texto não há pronomes.  
IV. Os vocábulos “ideia” e “acessória” tiveram suas 

grafias alteradas pelo Novo Acordo Ortográfico.  

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva III está correta.  
b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas.  
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  
d) Apenas a assertiva II está incorreta.  
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8. O vocábulo “nocivas” é classificado, gramaticalmente, 
como ____, e NÃO poderia ser substituído, sob pena de 
alterar o sentido expresso no texto, por _____.  

a) adjetivo; profícuas.  
b) adjetivo; danosas.  
c) substantivo; benéficas.  
d) substantivo; favoráveis.  

 
9. No campo semântico, em “Para o sucesso do concerto, 

foi necessário o conserto do piano”, os vocábulos 
destacados são classificados como: 

a) Antônimos.  
b) Homófonos.  
c) Homógrafos.  
d) Parônimos.  

 
10. Sobre emprego, classificação e colocação de pronomes, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Em “falaram-me”, “abraçar-lhe-ei” e “me diga”, tem-
se, respectivamente, próclise, mesóclise e ênclise.  

b) Um pronome acompanha ou substitui o substantivo 
e dá indicações sobre aquilo que este expressa, 
limitando ou concretizando o seu significado.  

c) Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos 
seres e das coisas no espaço e no tempo em 
relação às pessoas gramaticais.  

d) Há pronome relativo em “Este candidato, cujo nome 
desconheço, tem uma dúvida sobre a prova”. 

 
11. Sobre a vigilância à saúde, verifique as assertivas e 

assinale a INCORRETA. 

a) As atividades da vigilância em saúde não incluem a 
participação de profissionais de nível médio. 

b) O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância 
e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância 
das doenças e agravos não-transmissíveis; a 
vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental 
em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a 
vigilância sanitária. 

c) A vigilância em saúde deve estar cotidianamente 
inserida em todos os níveis de atenção da saúde. 

d) Os componentes da vigilância à saúde incluem as 
ações de vigilância, promoção, prevenção e controle 
de doenças e agravos à saúde, devendo-se 
constituir em espaço de articulação de 
conhecimentos e técnicas.  

 
12. As técnicas assépticas são utilizadas para eliminar e 

excluir patógenos como limpeza geral, lavagem 
frequente e completa das mãos, isolamento de 
pacientes infectados, desinfecção e esterilização. 
Assim, verifique as assertivas e assinale a correta. 

I. A realização de sinais vitais é realizada na técnica 
de assepsia médica. 

II. O cateterismo vesical deve ser realizado na técnica 
de assepsia cirúrgica.  

III. A sondagem nasoenteral deve ser realizada na 
técnica de assepsia cirúrgica. 

IV. A mudança de decúbito deve ser realizada na 
técnica de assepsia médica. 

a) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 

13. Observe as assertivas relacionadas a doenças 
infecciosas e parasitárias e assinale a resposta correta. 

I. Os vetores hospedeiros são os mosquitos do gênero 
Aedes. 

II. No Brasil, o Culex quinquefasciatus é o principal 
transmissor dessa doença. 

III. É transmitido por meio da picada da fêmea do 
mosquito Anopheles, infectada pelo Plasmodium. 

IV. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, 
protozoário que pode habitar Triatomíneos 
hematófagos (no Brasil, conhecidos como 
“barbeiros” ou “chupões”). 

a) I - Dengue, II - Malária, III - Filariose, IV - Doença de 
Chagas. 

b) I - Filariose, II - Doença de Chagas, III - Malária, IV - 
Dengue. 

c) I - Dengue, II - Filariose, III - Malária, IV - Doença de 
Chagas. 

d) I - Doença de Chagas, II- Dengue, III - Filariose, IV 
Malária. 

 
14. O decúbito indicado para realizar lavagem intestinal é: 

a) Posição Proclive.  
b) Posição de Trendelenburg. 
c) Posição de Fowler. 
d) Posição de Sims. 

 
15. Verifique as assertivas e assinale a INCORRETA. 

a) Para prevenir a pediculose (popular piolho), o ideal é 
evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, 
acessórios de cabelo e outros objetos de uso 
pessoal, bem como, evitar o contato direto cabeça 
com cabeça ou cabelo com cabelo de pacientes 
infestados. É necessário o corte de cabelos de 
crianças acometidas e o afastamento das atividades 
sociais e/ou escolares por 7 dias. 

b) A tungíase (popular bicho de pé) é uma parasitose 
causada por uma espécie de pulga, Tunga 
penetrans, que habita o solo de zonas arenosas. 
Assim, a prevenção consiste basicamente em evitar 
o contato com solo contaminado e usar sapatos.  

c) Sobre a escabiose (popular sarna) é importante 
lavar com água quente todos os fômites dos 
pacientes, as roupas devem ficar livres do contato 
com o hospedeiro e contactantes por 7 dias. É 
fundamental atentar para a necessidade de maior 
higiene pessoal e limpeza do ambiente. Buscar 
casos nos residentes do mesmo domicílio do doente 
e tratá-los para evitar disseminação da doença.  

d) Os cuidados com a ascaridíase (popular lombriga) 
incluem: evitar as possíveis fontes de infecção, 
ingerir vegetais cozidos, lavar e desinfetar verduras 
cruas, cuidado na higiene pessoal e na manipulação 
de alimentos.  

 
16. Qual dessas doenças NÃO é prevenível por 

imunização? 

a) Tuberculose.  
b) Lúpus.  
c) HPV. 
d) Cólera. 
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17. Os artigos utilizados nos serviços de saúde são 
classificados conforme o grau de risco de provocar 
infecções. Nesse sentido, verifique as assertivas e 
assinale a correta. 

I. Artigos que entram em contato com mucosa íntegra 
e pele não-intacta. 

II. Materiais com elevado potencial de risco de 
provocar infecção, porque são introduzidos 
diretamente em tecidos normalmente estéreis. 

III. Materiais que entram em contato somente com a 
pele íntegra e geralmente oferecem baixo risco de 
infecção.  

a) I - Artigos críticos; II - Artigos semi-críticos; III - 
Artigos não-críticos. 

b) I - Artigos não-críticos; II - Artigos semi-críticos; III - 
Artigos críticos. 

c) I - Artigos semi-críticos; II - Artigos críticos; III - 
Artigos não-críticos. 

d) I - Artigos não-críticos; II - Artigos críticos; III - 
Artigos semi-críticos. 

 
18. Sobre os Artigos 196 a 200 da Constituição Federal do 

Brasil, verifique as assertivas e assinale a INCORRETA. 

a) No Artigo 196 consta que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

b) Incluiu-se na Constituição Federal, por meio de 
Emenda Constitucional, a admissão de agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às 
endemias por meio de processo seletivo público. 

c) O Artigo 199 declara que a assistência à saúde é 
livre à iniciativa privada. 

d) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede hierárquica, centralizada, com direção 
única, de esfera federal e constituem um sistema 
único, denominado SUS. 

 
19. Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, 

verifique as assertivas e assinale a correta. 

a) No caso de gonorreia e infecção por clamídia, o/a 
parceiro/a deverá ser tratado/a apenas se 
apresentar sinais e sintomas. 

b) A oferta do preservativo masculino e feminino pelos 
serviços de saúde deve ser realizada sem restrições 
de quantidade de retirada e sem exigência de 
documentos de identificação. A distribuição deve ser 
feita como parte da rotina de atendimento, conforme 
a necessidade de cada pessoa. 

c) A vacina contra o HPV é indicada exclusivamente 
para: meninas adolescentes de 9 a 14 anos de 
idade; pessoas com HIV de 9 a 26 anos de idade; e 
pessoas transplantadas com 9 a 26 anos de idade. 

d) As Infecções Sexualmente Transmissíveis são 
transmitidas exclusivamente por contato sexual. 

 
 
 
 
 
 
 

20. Sobre os indicadores de saúde, verifique as assertivas 
e assinale a INCORRETA. 

a) Existem diversas formas de medir a saúde de uma 
população. Os indicadores de saúde são dados 
preenchidos pela população a partir de questionário 
virtual, autoaplicável, no site do Ministério da Saúde, 
que alimentam os Sistemas de Informação em 
Saúde do Governo Federal. 

b) Os indicadores de saúde medem na população 
diferentes aspectos relacionados com a função ou 
incapacidade, a ocorrência de doença ou óbito, bem 
como os aspectos relacionados com os recursos e 
desempenho dos serviços de saúde. 

c) Os indicadores de mortalidade geral ou por causas 
específicas permitem comparar o nível geral de 
saúde e identificar causas de mortalidade 
relevantes, como acidentes, tabagismo, etc. 

d) Os indicadores de morbidade medem a frequência 
de problemas de saúde específicos como infecções, 
cânceres, acidentes de trabalho, etc. 

 
21. Tendo como base a Lei Federal 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, verifique as assertivas e assinale a 
correta. 

I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar.  

II. Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado integral 
dos pacientes em seu domicílio.   

III. O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora.     

IV. O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua 
família.   

a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 

 
22. Sobre o esquema básico de imunização recomendado 

pelo Ministério da Saúde, verifique as assertivas e 
assinale a correta. 

a) A vacina Dupla Adulto (dT) previne os vírus da 
Difteria e do Tétano. 

b) Pessoas que já adquiriram Sarampo, Rubéola ou 
Caxumba estão naturalmente imunizadas e 
dispensadas da vacinação (Tríplice Viral - SRC). 

c) Gestantes não devem tomar vacinas, pois a 
membrana placentária é permeável a 
imunobiológicos e os mesmos podem prejudicar o 
bebê.   

d) A vacina DTP previne Difteria, Tétano e Coqueluche.  
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23. Sobre o Estatuto do Idoso, verifique as assertivas e 
assinale a correta. 

I. Idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos. 

II. Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 
âmbito da assistência social. 

III. O primeiro critério de desempate em concurso 
público será a idade, dando-se preferência ao de 
idade mais elevada. 

IV. É vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

a) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 

 
24. Sobre a Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, 

verifique as assertivas e assinale a correta. 

a) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será de 2/3 em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas definidas 
pelo Poder Executivo. 

c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
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. 

d) O Conselho de Saúde, de caráter permanente e 
consultivo, 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. 

 
25. Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) verifique 

as assertivas e assinale a correta. 

I. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença 
crônica caracterizada pelos níveis elevados da 
pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece 
quando os valores das pressões máxima e mínima 
são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 
por 9).  

II. A pressão alta faz com que o coração tenha que 
exercer um esforço maior do que o normal para 
fazer com que o sangue seja distribuído 
corretamente no corpo.   

III. A pressão alta é um dos principais fatores de risco 
para a ocorrência de acidente vascular cerebral, 
enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e 
cardíaca.  

IV. O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, 
mas há vários fatores que influenciam nos níveis de 
pressão arterial, como os hábitos de vida do 
indivíduo. 

a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 

 
 

26. Sobre a composição da equipe multiprofissional de 
Saúde da Família (eSF), ela deve ser composta por, no 
mínimo: 

a) I - médico generalista, ou especialista em Saúde da 
Família, ou médico de Família e Comunidade; II - 
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 
Família; III - cirurgião-dentista generalista ou 
especialista em Saúde da Família; e IV - auxiliar ou 
técnico de enfermagem. 

b) I - médico generalista, ou especialista em Saúde da 
Família, ou médico de Família e Comunidade; II - 
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 
Família; III - cirurgião-dentista generalista ou 
especialista em Saúde da Família; IV - auxiliar e/ou 
técnico em Saúde Bucal; e V - agentes comunitários 
de saúde.  

c) I - médico generalista, ou especialista em Saúde da 
Família, ou médico de Família e Comunidade; II - 
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 
Família; III - auxiliar ou técnico de enfermagem; e IV 
- agentes comunitários de saúde.  

d) I - enfermeiro generalista ou especialista em Saúde 
da Família; II - auxiliar ou técnico de enfermagem; III 
- cirurgião-dentista generalista ou especialista em 
Saúde da Família; IV - auxiliar e/ou técnico em 
Saúde Bucal; e (V) agentes comunitários de saúde.  

 
27. Sobre os Agentes Comunitários de Saúde, verifique as 

assertivas e assinale a correta. 

I. Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde 
em 1991, o então Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da 
década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas 
do Nordeste (e outros lugares, como o Distrito 
Federal e São Paulo) em buscar alternativas para 
melhorar as condições de saúde de suas 
comunidades.  

II. Na implantação do PACS, tratava-se de uma nova 
categoria de trabalhadores, formada pela e para a 
própria comunidade, atuando e fazendo parte da 
saúde prestada nas localidades. 

III. Hoje, a profissão de Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) é uma das mais estudadas pelas 
Universidades de todo o País. Isso pelo fato de os 
ACS transitarem por ambos os espaços - governo e 
comunidade - e intermediarem essa interlocução. 

IV. O ACS tem um papel muito importante no 
acolhimento apesar de não ser membro da equipe 
de saúde, pois faz parte da comunidade, o que lhe 
permite a criação de vínculos mais facilmente, 
propiciando o contato direto com a equipe. 

a) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 
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28. Sobre o fenômeno Diabetes Mellitus (DM), verifique as 
assertivas e assinale a correta. 

a) Diabetes gestacional é um estado no qual o bebê 
desenvolve diabetes ainda no ventre da mãe. Essa 
condição pode ser detectada com os testes de 
triagem no terceiro trimestre da gestação. 

b) O DM tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de 
diabetes na população, sendo seguido em 
frequência pelo DM tipo 2, que responde por 
aproximadamente 8% 

c) As complicações decorrentes de DM não controlado 
causam desconforto aos pacientes, mas não 
evoluem para complicações mais graves ou quadros 
que necessitem, por exemplo, de atendimento 
especializado/hospitalar. 

d) A maioria das hipoglicemias é leve e facilmente 
tratável pelo próprio paciente. A detecção precoce 
da hipoglicemia evita o seu agravamento. Para 
tanto, é necessário identificar os sinais precoces, 
como sudorese, cefaleia, palpitação, tremores ou 
uma sensação desagradável de apreensão. 

 
29. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

Federal 8.069/90), assinale a alternativa correta: 

a) Considera-se criança a pessoa até oito anos de 
idade incompletos e adolescente aquela entre oito e 
dezesseis anos de idade. 

b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de 
idade incompletos e adolescente aquela entre doze 
e dezoito anos de idade. 

c) Considera-se criança a pessoa até quatorze anos de 
idade incompletos e adolescente aquela entre 
quatorze e dezoito anos de idade. 

d) Considera-se criança a pessoa até dez anos de 
idade incompletos e adolescente aquela entre dez e 
quatorze anos de idade. 

 
30. Sobre o Sigilo Profissional que integra o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, verifique as 
assertivas e assinale a correta. 

a) O segredo profissional referente ao menor de idade 
deverá ser revelado quando solicitado pelos pais ou 
responsáveis, ainda que o menor tenha capacidade 
de discernimento. 

b) Deixa de ser responsabilidade e dever manter sigilo 
quando o fato seja de conhecimento público e em 
caso de falecimento da pessoa envolvida. 

c) É responsabilidade e dever manter sigilo quando em 
atividade multiprofissional, mesmo se o fato for 
necessário à prestação da assistência. 

d) É responsabilidade e dever manter segredo sobre 
fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão 
de sua atividade profissional, exceto casos previstos 
em Lei, ordem judicial, ou com o consentimento 
escrito da pessoa envolvida ou de seu representante 
legal. 

 
 


