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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  
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10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Na Escala de agitação-sedação de Richmond, um paciente 

ansioso, mas os movimentos não são agressivos ou enérgicos 

recebem classificação: 

 

A. +2 

B. +1 

C. 0 

D. -1 

E. -2 

 

17 – Os relaxantes musculares podem ser utilizados em 

conjunto com anestesias. Desta forma, é um relaxante muscular 

DESPOLARIZANTE: 

 

A. Pancurônio 

B. Succinilcolina 

C. Atracúrio 

D. Cisatracúrio 

E. Rocurônio 

 

18 – São efeitos fisiológicos do Halotano na anestesia 

inalatória, EXCETO: 

 

A. Baixa pressão arterial 

B. Baixa da frequência cardíaca 

C. Baixa do volume corrente respiratório 

D. Baixa do fluxo sanguíneo cerebral 

E. Aumento da frequência respiratória 

 

19 – Das condições fisiológicas da dor, são características das 

Fibras nociceptivas tipo C, EXCETO: 

 

A. Ação lenta (0,5 a 2m/s) 

B. São mielizadas 

C. Estímulos térmicos, mecânicos e químicos 

D. Dor crônica 

E. Dor indistinta e mal localizada 

 

20 – Considera-se anestesia ambulatorial todos os 

procedimentos anestésicos realizados em ambulatório ou 

hospital, que permitem pronta ou rápida recuperação do 

paciente, sem necessidade de pernoite, exceto em casos 

excepcionais. Neste caso, devem conter condições mínimas 

para aplicação da anestesia. Neste caso, a Unidade 

Ambulatorial tipo I é obrigatório os seguintes materiais, 

EXCETO: 

 

A. Aspirador de secreções 

B. Oxímetro de pulso 

C. Fonte de oxigênio 

D. Mesa adequada para realização de cirurgia 

E. Equipamento para ausculta cardíaca 

 

 

 

 

 

21 – São fatores de risco pré-operatório maior de complicações 

pós operatória na cirurgia coloretal, EXCETO: 

 

A. Idade acima de 75 anos 

B. Classificação ASA maior que II 

C. Hipoproteinémia 

D. Co-morbidades cardio-respiratórias 

E. Duração de cirurgia maior que 3 horas. 

 

22 – Dos sedativos mais utilzados em crianças está o hidrato de 

cloral. A dose recomendada é de: 

 

A. 25 a 100mg/kg – VO/VR 

B. 2 a 5 mg/kg – EV 

C. 0,2 a 0,3 mg/kg – IM 

D. 0,02 a 0,05 VD/VR 

E. 50 a 200mcg/kg - EV 

 

23 – Um paciente classificado como ASA III refere-se a: 

 

A. Alterações sistêmicas que podem ou não estar  

relacionadas com a necessidade de intervenção 

cirúrgica. 

B. Doenças sistêmicas graves, relacionadas ou não com a 

necessidade de intervenção cirúrgica. 

C. Doenças ou condições clínicas com risco de vida, com 

ou sem a intervenção cirúrgica. 

D. Pacientes moribundos, indicação cirúrgica de último 

recurso. 

E. Morte cerebral declarada, doador de órgãos. 

 

24 – As raízes do plexo braquial incluem, EXCETO: 

 

A. C4 

B. C5 

C. C6 

D. C7 

E. T1 

 

25 – Várias drogas são usadas durante a reanimação 

cardiovascular, incluindo vasopressores (epinefrina, 

vasopressina), antiarrítmicos (amiodarona, lidocaína) e outras 

drogas, como cloreto de cálcio e bicarbonato de sódio. Quanto 

à Epinefrina é INCORRETO afirmar: 

 

A. A epinefrina é uma catecolamina endógena com 

potentes efeitos de estimulação alfa e beta-

adrenérgica. 

B. Está indicada em casos de parada cardíaca, bradicardia 

sintomática não responsiva à administração de 

oxigênio e hipotensão não relacionada à depleção de 

volume. 

C. A ação alfa-adrenérgica (vasoconstrição) aumenta a 

resistência vascular pulmonar e sistêmicas.  

D. A ação beta-adrenérgica melhora a contratilidade 

miocárdica e a frequência cardíaca.  
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E. A ação beta-adrenérgica aumenta o vigor e a 

intensidade da fibrilação ventricular, e essa ação 

resulta em aumento da pressão diastólica na aorta, o 

que melhora a perfusão coronariana e o fluxo 

sanguíneo do miocárdio, fator determinante no retorno 

da circulação espontânea. 

 

26 – A ficha de anestesia deve nos fornecer uma real 

“fotografia” da evolução clínica do paciente durante a 

cirurgia/anestesia, retratando os cuidados dispensados e sua 

adequação. A ficha deve conter espaços para, EXCETO: 

 

A. Identificação completa e correta do paciente, 

evitando troca de documentos e de pacientes 

dentro do ambiente hospitalar. 

B. Informe (em evidência) da monitorização 

utilizada e resultado dos exames laboratoriais do 

pré, intra e pós-operatório. 

C. Acesso venoso e arterial e seus locais. 

D. Tipos e quantidades de líquidos administrados e 

perdidos, incluindo sangue e derivados. 

E. Eventos adversos ou inesperados durante o 

período anestésico: alteração de ritmo cardíaco, 

vômitos, transpiração, quebra de dentes, parada 

cardíaca, outros.  

 

27 – Das normas para cirurgia ambulatorial, são condições de 

alta do paciente da unidade, EXCETO: 

 

A. Estabilidade dos sinais vitais há pelo menos 30 

minutos. 

B. Capacidade de ingerir líquidos. 

C. Sangramento mínimo ou ausente. 

D. Ausência de dor de grande intensidade. 

E. Ausência de sinais de retenção urinária. 

 

28 – São conhecidos cinco grupos de adrenoceptores ou 

receptores adrenérgicos: Alfa 1 – alfa 2 – beta 1 – beta 2 - beta 

3. Estes adrenoceptores quando são ativados apresentam 

diversos efeitos. O responsável pela Vasoconstrição – aumento 

da resistência periférica – aumento da pressão arterial – 

midríase – estímulo da contração do esfíncter superior da 

bexiga – secreção salivar – glicogenólise hepática – 

relaxamento do músculo liso gastrintestinal, é:  

 

A. Alfa 1 

B. Alfa 2 

C. Beta 1 

D. Beta 2  

E. Beta 3  

 

29 – Deve-se considerar parâmetro para indicar o suporte 

ventilatório, EXCETO: 

 

A. Volume corrente menor que 5mL/Kg 

B. Capacidade vital menor que 60mL/kg 

C. Volume minuto maior que 10L/min 

D. PaCO2 maior que 50mmHg 

E. P(A-a)O2 (FIO2 =1,0) Maior que 350 

 

30 – As principais vantagens da Anestesia venosa total (AVT) 

são, EXCETO: 

 

A. Baixos índices de apneia 

B. Manutenção e despertar suaves 

C. Não exposição aos anestésicos voláteis 

D. Uso de droga com ação antiemética 

E. Estabilidade cardiorrespiratória 

 

31 – O propofol apresenta meia-vida contexto-sensitiva 

(MVCS) de: 

 

A. 30-60 min após infusão continua de 2-8 horas. 

B. 5-20 min após infusão continua de 2-8 horas. 

C. 5-30 min após infusão continua de 2-8 horas. 

D. 15-45 min após infusão continua de 2-8 horas. 

E. 20-30 min após infusão continua de 2-8 horas. 

 

32 – Na anestesia subaracnóidea, realiza-se a raquianestesia, 

em cirurgia vaginal/cervical, a nível: 

 

A. L1-2 

B. L5 

C. T10 

D. T6-8 

E. T4-6 

 

33 – Na fibrilação atrial pode utilizar-se o propafenona IV com 

dose de ataque de: 

 

A. 2 mg/min 

B. 150 mg 

C. 200 mg 

D. 400 mg 

E. 160 mg 

 

34 – São complicações com alterações endócrino-metabólicas 

da hipotermia, EXCETO: 

 

A. Diminuição de corticóides 

B. Diminuição de insulina 

C. Aumento da resistência a insulina 

D. Diminuição TSH 

E. Hipoglicemia 

 

35 – Embora ainda em discussão, indica-se como tempo de 

jejum de leite materno de: 

 

A. 1 hora 

B. 2 horas 

C. 4 horas 

D. 6 horas 

E. 8 horas 
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36 – Na anestesiologia, a classificação de Mallampati é usada 

para prever a facilidade de intubação do paciente. Samsoon e 

Young, em 1987, propuseram a distinção em classes para o 

teste de Mallampati. Das quais, a visualização apenas do palato 

mole e base da úvula pertence à classe: 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

 

37 – A síndrome de Leigh (SL) é uma doença rara causada por 

anomalias na produção de energia mitocondrial. O sistema 

nervoso central é afetado com mais frequência, com retardo 

psicomotor, convulsões, nistagmo, oftalmoparesia, atrofia 

óptica, ataxia, distonia ou insuficiência respiratória. Os 

procedimentos cirúrgicos e anestésicos provocam irritabilidade 

traqueal e podem exacerbar os riscos principalmente de, 

EXCETO: 

 

A. Aspiração 

B. Sibilação 

C. Dificuldade respiratória 

D. Hiperventilação  

E. Apneia 

 

38 – Quanto à meningite após anestesia raquídea é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A meningite após anestesia raquídea geralmente tem 

início 48 horas após a punção, e se apresenta com 

quadro de febre, cefaléia, alteração do nível de 

consciência e meningismo.  

B. A terapia prévia com antibióticos pode retardar o 

início dos sintomas.  

C. A mortalidade é da ordem de 10% a 30%.  

D. O abscesso peridural usualmente se apresenta de dias a 

semanas após o bloqueio neuroaxial, geralmente após 

o paciente ter recebido alta hospitalar.  

E. A apresentação clínica do abscesso peridural é de 

importante dor nas costas, hipersensibilidade local e 

febre associada à monocitose.  

 

39 – Na estratégia pré-operatória, indica-se, EXCETO: 

 

A. Ácido acetilsalicílico - Suspender de 5 a 7 dias antes 

da cirurgia se profilaxia primária (sem doença vascular 

comprovada) ou profilaxia secundária em cirurgia 

intracraniana ou de câmara posterior do olho. 

B. Clopidogrel – Manter a medicação, inclusive no dia da 

cirurgia, nos pacientes com stent farmacológico por 

menos de 12 meses, stent metálico simples por menos 

de 1 mês ou antes da cirurgia de catarata na ausência 

de bloqueio bulbar). Avaliar risco benefício da 

cirurgia. 

C. Inibidores da ECA e bloqueadores do receptor de 

angiotensina II – Considerar suspensão 24-48 horas 

antes da cirurgia se a medicação for tomada apenas 

por causa da hipertensão arterial. 

 

D. Diuréticos – suspender na manhã da cirurgia. 

E. Antidepressivos tricíclicos – manter a medicação, 

inclusive no dia da cirurgia. 

 

40 – O Código de Ética Medica, Capítulo VI - Da doação e 

transplante de órgãos e tecidos, sobre as vedações ao médico 

inclui-se, EXCETO: 

 

A. Participar do processo de diagnóstico da morte ou da 

decisão de suspender meios artificiais para prolongar a 

vida do possível doador, quando pertencente à equipe 

de transplante. 

B. Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus 

representantes legais sobre os riscos decorrentes de 

exames, intervenções cirúrgicas e outros 

procedimentos nos casos de transplantes de órgãos. 

C. Retirar órgão de doador vivo quando este for 

juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização 

de seu representante legal, exceto nos casos permitidos 

e regulamentados em lei. 

D. Participar direta ou indiretamente da comercialização 

de órgãos ou  de tecidos humanos. 

E. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico-legal quando não tenha realizado 

pessoalmente o exame. 

 

 

 

 

 


