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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1
(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado
à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do
recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início
de aplicação das mesmas.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br no 1º (primeiro)
dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
NÃO E NÃO
Antônio Prata
Assistindo a "Nemo" pela quinquagésima nona vez, meu filho enfia o dedo
no nariz. "Não, filhote, dedo no nariz não pode", digo – e sou tomado por um desconforto.
Alguns nãos eu falo com convicção: não pode mamar às três da manhã,
não pode regar o aparelho da Net, não pode comer bola de gude, por mais que
elas insistam em imitar lindas uvas ou jabuticabas. Essas não são proibições vazias: se meus filhos não tivessem só dois e três anos, eu lhes explicaria direitinho
as razões.
"Não pode mamar às três da manhã, porque se tiver tudo que quiser a
hora que bem entender você vai crescer achando que a vida é um Club Med 'allinclusive' e quando o mundo começar a te negar todas as mamadeiras que inevitavelmente te negará você vai ficar deprimidíssima e desorientada e vai terminar
viciada em crack, em Negresco com Nutella ou coisa pior, tipo bingo – então
abraça esse coelhinho e vamos dormir bem gostoso até amanhã, tá?"
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"Não pode regar o aparelho da Net, porque ele é elétrico e vai causar um
curto circuito e talvez pegue fogo no prédio e embora eu entenda que você queira
regar todos os objetos à sua volta com o regador da vovó Tuni pra ver se eles
crescem ou florescem, melhor se restringir ao vaso de girassol. (Além do mais, te
garanto por experiência própria que os botões do aparelho da Net não são do tipo
que se abrem em flores)."
"Não pode comer bola de gude porque, embora o Homo sapiens seja onívoro, na ampla lista que inclui alface, boi, ouriço, ovo, alga, cogumelo e gafanhoto,
não se encontra o vidro."
Com relação a enfiar o dedo no nariz, contudo... Convenhamos: eu, você,
o papa Francisco e o Wesley Safadão enfiamos, só não saímos por aí, tipo, admitindo aos quatro ventos num grande jornal de circulação nacional. Para ser coerente eu deveria dizer: "Filho: dedo no nariz é uma coisa que todo mundo acha
nojento nos outros, mas não em si próprio, de modo que só se faz escondido. Esse
é um pacto silencioso da nossa espécie. Um segredo guardado pelos 7 bilhões de
habitantes do planeta."
O problema de tal confissão é que ela me obrigaria a dar um segundo
passo. "É o que chamamos de hipocrisia. Muito do que ensinamos a vocês é isso:
hipocrisia. Quando a gente fala que tem que emprestar as coisas pros outros, por
exemplo. Os adultos não agem assim. Veja: 1 bilhão de adultos têm um monte de
coisas e 6 bilhões de adultos não têm porcaria nenhuma, mas esse 1 bilhão não
empresta as coisas pros descoisados nem a pau. Quando a gente diz que só ganha sobremesa se comer brócolis, por exemplo, é outra tremenda hipocrisia. Ontem o papai e a mamãe saíram pra jantar e racharam um cheesecake do tamanho
de um jabuti depois de comerem x-salada e batata frita, bebendo cerveja. Quando
a gente diz que tem que falar sempre a verdade, então, é a maior hipocrisia de
todas. A gente mente a torto e a direito. Se todos falassem a verdade teríamos que
admitir, por exemplo, que 1 bilhão de pessoas têm todos os brinquedos e não deixam os outros 6 bilhões brincarem, que a Gisele Bündchen põe o dedo no nariz ou
que a mamãe do Nemo não está no trabalho, como sempre te digo, ela é devorada
por um tubarão na primeira cena do filme, por isso toda vez nós começamos pelo
minuto sete. Um mundo assim seria impraticável, não?"
"Ei, Dani. Tira esse dedo do nariz. Isso."
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2016/12/1840305-naoe-nao.shtml Acesso em: 14 fev. 2018

5
Vocabulário
Club Med 'all-inclusive'- hotel luxuoso com tudo incluído.

QUESTÃO 01
Todas as informações abaixo podem ser confirmadas pelo texto, EXCETO:
(A) As pessoas são hipócritas, não dizem sempre a verdade.
(B) O cronista começa sempre o filme após o minuto sete, para que os filhos não
vejam que a mãe do Nemo morreu.
(C) O cronista não deixa os filhos colocarem o dedo no nariz por receio de ser
hipócrita.
(D) O cronista não se importa de ver, diversas vezes, o mesmo filme com o filho.
QUESTÃO 02
O penúltimo parágrafo permite inferir que o cronista
(A)
(B)
(C)
(D)

critica a postura dos adultos ao ensinarem o que não colocam em prática.
mostra como o mundo seria impraticável se todos dissessem a verdade.
poupa os próprios filhos das verdades do mundo, para que não sofram.
tenta justificar a mentira dos adultos, acreditando ser melhor para todos.

QUESTÃO 03
Há marcas de oralidade, EXCETO em:
(A) "Ei, Dani. Tira esse dedo do nariz. Isso."
(B) “[...] então abraça esse coelhinho e vamos dormir bem gostoso até amanhã,
tá?"
(C) “Quando a gente fala que tem que emprestar as coisas pros outros, por exemplo.”
(D) “Se todos falassem a verdade, teríamos que admitir, por exemplo, que 1 bilhão
de pessoas têm todos os brinquedos [...]”.
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QUESTÃO 04
Os termos destacados estão corretamente interpretados entre parênteses, EXCETO:
(A) “Alguns nãos eu falo com convicção [...]” (indecisão)
(B) “[...] se eles crescem ou florescem, melhor se restringir ao vaso de girassol.”
(limitar)
(C) "É o que chamamos de hipocrisia.” (falsidade)
(D) “Esse é um pacto silencioso da nossa espécie.” (acordo)

QUESTÃO 05
As aspas no 3º, 4º e 5º parágrafos indicam
(A)
(B)
(C)
(D)

a citação de um discurso.
a fala de uma outra pessoa.
a representação de um diálogo tradicional.
a simulação de um diálogo entre o pai e os filhos.

QUESTÃO 06
Em: “O problema de tal confissão é que ela me obrigaria a dar um segundo
passo.”, obrigaria está flexionado no
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro do presente do indicativo.
futuro do pretérito do indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.
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QUESTÃO 07
Em: “Essas não são proibições vazias: se meus filhos não tivessem só dois e três
anos, eu lhes explicaria direitinho as razões.”, essas se refere a
(A) “[...] não são proibições vazias [...]”.
(B) “não pode mamar às três da manhã, não pode regar o aparelho da Net, não
pode comer bola de gude [...]”.
(C) “se meus filhos não tivessem só dois e três anos, eu lhes explicaria direitinho
as razões.”
(D) o 3º, 4º e 5º parágrafos.
QUESTÃO 08
Em: “O problema de tal confissão é que ela me obrigaria a dar um segundo
passo.”. Tal é um pronome
(A)
(B)
(C)
(D)

demonstrativo.
indefinido.
interrogativo.
relativo.

QUESTÃO 09
Os termos destacados estão corretamente substituídos pelos pronomes oblíquos
entre parênteses:
(A) “[...] e embora eu entenda que você queira regar todos os objetos à sua
volta[...]”. (regá-los)
(B) “[...] então abraça esse coelhinho e vamos dormir bem gostoso até amanhã,
tá?” (abraça-o)
(C) “Muito do que ensinamos a vocês é isso: hipocrisia.” (ensinamos-lhes)
(D) “Quando a gente fala que tem que emprestar as coisas pros outros, por
exemplo”. (emprestar-lhes)
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QUESTÃO 10
Observe o termo destacado abaixo:
“Assistindo a "Nemo" pela quinquagésima nona vez, meu filho enfia o dedo no
nariz.”
O termo que exerce a mesma função que “a Nemo” é
(A) “A gente mente a torto e a direito.”
(B) “Com relação a enfiar o dedo no nariz, contudo...”
(C) “[...] pra ver se eles crescem ou florescem, melhor se restringir ao vaso de
girassol.”
(D) “Se todos falassem a verdade teríamos que admitir [...]”
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
O denominado Índice de Massa Corpórea (IMC) é um dos critérios utilizados para
classificar os indivíduos segundo seu peso e sua altura. O IMC é calculado pela
divisão do peso de um indivíduo (em quilogramas) pela medida de sua altura (em
metros) elevada ao quadrado. A tabela a seguir apresenta a classificação:
Índice de Massa Corpórea
Abaixo do peso
10 < IMC < 18
Saudável
18 < IMC < 25
Sobrepeso
25 < IMC < 30
Obesidade grau I
30 < IMC < 35
Obesidade grau II
35 < IMC < 40
Obesidade grau III
40 < IMC < 70
Considerando que p representa o peso e h representa a altura, para um indivíduo
que tem h = 1,6 m e que pesa p kg, seja classificado como saudável, é CORRETO
afirmar que p poderá assumir qualquer valor no intervalo:
(A)
(B)
(C)
(D)

46 < p < 64
54 < p < 74
65 < p < 85
80 < p <100
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QUESTÃO 12
Uma folha de papelão quadrada será utilizada para montar uma caixa retangular.
A montagem dessa caixa exige que sejam recortados quadrados iguais com 5 cm
de lado, nos quatro cantos da folha, conforme a representado na figura abaixo:

Nessas condições, para que o volume da caixa seja de 500 cm2, é CORRETO
afirmar que a área da folha de folha de papelão, em cm2, deve ser igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

300
400
500
600

QUESTÃO 13
Se a medida da altura de um triângulo, cuja área é A cm2, recebe um aumento de
30% e a medida de sua base é reduzida em 25%, então é CORRETO afirmar que
a área do novo triângulo:
(A)
(B)
(C)
(D)

diminui em 2,5%.
aumenta em 2,5%.
diminui em 5%.
aumenta em 5%.
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QUESTÃO 14
O crescimento de uma população pode ser expresso pela lei
=
1+
sendo que
representa a população atual, é a taxa de crescimento anual e é
o número de anos.
Segundo o relatório Perspectivas da População Mundial publicado pelo Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas no ano de 2017
(ONU), a população global atual é 7,6 bilhões de pessoas e deve crescer 1% ao
ano até 2030.
Fonte: https://news.un.org/pt/story/2017

Considerando as informações do referido relatório e a lei de crescimento populacional, é CORRETO afirmar que o número de pessoas da população global no ano
de 2021 será igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

7,9 bilhões
8,2 bilhões
117,5 bilhões
121,6 bilhões

QUESTÃO 15
As sequências ( , , , ) e ( , , , ) representam uma Progressão Aritmética (PA) e uma Progressão Geométrica crescente (PG), respectivamente, ame 10 =
então é CORRETO afirmar que a soma
bas de razão 4. Se 8 =
dos termos da PG e a soma dos termos da PA são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

32 e 425
95 e 420
420 e 95
425 e 32
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QUESTÃO 16
Considerando as proposições p: 234.780 é um número natural par e q: 234.780 é
um número divisível por 5, é CORRETO afirmar que negação da conjunção (p ᴧ q)
logicamente representada por ~( p ᴧ q) é a proposição:
(A) 234.780 é um número natural par e 234.780 não é um número divisível por 5.
(B) 234.780 não é um número natural par e 234.780 não é um número divisível
por 5.
(C) 234.780 não é um número natural par ou 234.780 é um número divisível por
5.
(D) 234.780 não é um número natural par ou 234.780 não é um número divisível
por 5.

QUESTÃO 17
No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades p e q:
p: n é um número natural e n é um número primo e q: n é um número natural e
n só é divisível por 1 e por n.
Nessas condições, é CORRETO afirmar que a relação de implicação lógica entre
as propriedades p e q é:
(A)
(B)
(C)
(D)

~p⇒q
p⇒q
p⇔q
q⇒p
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QUESTÃO 18
Considere os argumentos lógicos I, II e III apresentados a seguir:
I. Todos os números naturais divisíveis por 2 e 3 são divisíveis por 6. O número natural 76.788 é divisível por 6. Concluímos que 2 e 3 são divisores
do número 76.788.
II. Todos os mineiros são trabalhadores. Os paulistanos não são mineiros,
logo os paulistanos não são trabalhadores.
III. Se o café não é um produto importado e todo produto importado é caro,
concluímos que o café não é um produto caro.
é CORRETO afirmar que são argumentos válidos
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
II e III, apenas.

QUESTÃO 19
Se x, y e z são números inteiros, tais que
x+y+z=0
2x + y + z = 2 e
3x + 3y + 2z = 3
então é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

x<y<z
x<z-y
x>y>z
x>z+y
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QUESTÃO 20
A figura a seguir é formada por quadrados, em sequência, sendo que a disposição
dos números naturais no interior de cada um deles obedece a um mesmo critério
lógico.
Nessas condições, é CORRETO afirmar que o valor de X e Y são, respectivamente, iguais a:
(A)
(B)
(C)
(D)

600 e120
400 e 20
175 e 35
150 e 25

10
5

279
93

1024
256

2.455
491

X
Y

15

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
A legislação, ao considerar “A saúde 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”, mostrou o quanto é includente a todo
cidadão brasileiro o acesso aos serviços de saúde. As ações e os serviços públicos
de saúde existentes atualmente no Brasil integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes, EXCETO:
(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços.
(B) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
(C) Humanização da assistência.
(D) Participação da comunidade.
QUESTÃO 22
O Brasil vem sofrendo, desde o final de 2017, com o aumento do número de casos
confirmados de Febre Amarela silvestre, com expressiva letalidade. A Febre Amarela é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias), transmitida
no meio silvestre por vetores do gênero Haemagogus, tendo como reservatório os
primatas não humanos. Em relação à Febre Amarela silvestre, são verdadeiras as
seguintes afirmativas, EXCETO:
(A) A Febre Amarela é uma doença de notificação compulsória e investigação epidemiológica obrigatória de todos os casos.
(B) A Febre Amarela é uma doença sazonal, com maior incidência nos meses de
janeiro a abril, acomete com maior frequência o sexo masculino e a faixa etária
acima dos 15 anos, devido à maior exposição profissional.
(C) De 2000 a 2008, observou-se uma expansão da circulação viral no sentido
Norte e Centro Oeste do pais, detectando-se sua presença em áreas silenciosas há várias décadas.
(D) Um grupo de risco importante são as pessoas não vacinadas que residem próximas aos ambientes silvestres, onde circula o vírus, além de turistas e migrantes que adentram esses ambientes.
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QUESTÃO 23
A Dengue é a mais importante arbovirose do mundo, principalmente pelo seu caráter epidêmico e pela possibilidade de complicações e desenvolvimento da Síndrome do Dengue Hemorrágico. É transmitida pela picada das fêmeas do mosquito
Aedes aegypti (hematófagas), no ciclo Aedes – Homem – Aedes.
Sobre esse assunto, identifique as afirmativas com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas:
I. ( ) Os principais objetivos da Vigilância epidemiológica da doença são
reduzir a infestação pelo Aedes aegypti, reduzir a incidência da Dengue e
reduzir a letalidade por Febre Hemorrágica do Dengue - FHD.
II. ( ) São considerados casos suspeitos de Dengue, todos os pacientes que
apresentem doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de, pelo menos, dois sintomas: cefaleia, dor retrorbitária, mialgias,
artralgias, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias.
III. ( ) A Febre Hemorrágica do Dengue é confirmada mediante o seguinte
critério: a comprovação laboratorial e prova do laço positiva.
IV. ( ) Em função da complexidade que envolve a prevenção e o controle da
Dengue, o Programa Nacional de Controle da Dengue estabeleceu como
meta um único componente de ação: o combate ao vetor.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F–V–F–V
F–V–V–V
V–F–V–F
V–V–F–F
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QUESTÃO 24
A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O agravo atinge todos
os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos,
na faixa etária de 15 a 54 anos, do sexo masculino, e em locais de precárias condições sociais (asilos, alagados, aglomerados, mocambos etc.). É uma doença infecciosa, e as formas pulmonares são as de importância epidemiológica. Os pacientes que não se curam, após tratamento com os esquemas padronizados pelo
Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT/SVS/MS, podem ser portadores de bacilos resistentes aos tuberculostáticos.
A resistência deve ser confirmada por testes laboratoriais e é definida, EXCETO
como
(A) Monorresistência - Resistencia a um fármaco apenas.
(B) Multirresistência - Resistencia simultânea a, pelo menos, Rifampicina e Isoniazida.
(C) Polirresistência - Resistencia a mais de um fármaco que não Rifampicina e
Isoniazida.
(D) Resistência extensiva aos fármacos - Resistencia a drogas mais complexas
como a Fluoroquinolona, um medicamento injetável de segunda linha.
QUESTÃO 25
Em relação à Resolução COFEN nº 0557/2017, que normatiza a atuação da equipe
de enfermagem no procedimento de aspiração de vias aéreas, é CORRETO afirmar:
(A) Compete ao Técnico de Enfermagem aspirar as vias aéreas de pacientes graves, submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia, internados em unidades de emergência.
(B) Os pacientes atendidos nas unidades de emergência, sala de estabilização,
etc. deverão ser aspirados exclusivamente pelos Técnicos de Enfermagem.
(C) Os pacientes crônicos, em uso de traqueostomia definitiva em ambiente hospitalar, podem ser aspirados pelo enfermeiro.
(D) Os pacientes em repouso/observação, internação domiciliar ou observação
poderão ter suas vias aéreas aspiradas por Técnico de Enfermagem.
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QUESTÃO 26
No relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, vários temas e discussões
mobilizaram a opinião dos delegados presentes na cidade de Brasília, em setembro de 1986. A definição de que o sistema de saúde necessário ao Brasil fosse
único, universal, integral e de responsabilidade do governo sedimentou as bases
da Constituinte de 1988, incluindo um capítulo sobre saúde na nova constituição.
Em relação às responsabilidades básicas do estado em relação ao direito à saúde,
o relatório estabeleceu, EXCETO:
(A) Definição, financiamento e administração de um sistema de saúde de acesso
universal e igualitário a toda a população.
(B) A operação de um sistema de saúde hierarquizado e centralizado de serviços
de saúde.
(C) A normatização e o controle das ações desenvolvidas por qualquer agente
público ou privado, de forma a garantir padrões de qualidade adequados.
(D) A adoção de políticas sociais e econômicas, de forma a propiciar melhores
condições de vida, sobretudo para os segmentos mais carentes da população.
QUESTÃO 27
O Conselho Federal de Enfermagem, ao definir o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, tem como objetivo nortear a conduta profissional por princípios
fundamentais, considerando que a Enfermagem é uma ciência, uma arte e uma
prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de
saúde. Dessa forma, em relação ao sigilo profissional, são consideradas responsabilidades e deveres do profissional, EXCETO:
(A) Em atividade multiprofissional, qualquer fato sigiloso referente a algum paciente não poderá ser revelado, mesmo no que se refere à prestação da assistência.
(B) O profissional de enfermagem tem o dever de se abster de revelar informações
confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
(C) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar
o segredo.
(D) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido,
mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde
que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que
possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.
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QUESTÃO 28
O paciente Raimundo Nonato, 53 anos, foi atendido na UPA de Carneirinhos com
quadro de cefaleia intensa, dor retrorbitária, artralgia importante, principalmente
em mãos e pés, acompanhado de febre termometrada de 39,6º. Foi atendido pela
equipe de saúde e feita a suspeição diagnóstica de Febre Chicungunya. Como
apresentava sangramentos, foi solicitada a transferência para o Hospital Municipal
Frei Gabriel, em Frutal. Enquanto aguardava a liberação de vaga, foi prescrita Soroterapia no seguinte esquema:
500 ml de Soro Fisiológico 0,9%
60 ml de Glicose Hipertônica
2 ml de Dipirona
Gotejamento de 37 macrogotas por minuto.
O tempo esperado de infusão dessa solução será de, aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

5 horas.
4 horas.
4 horas e 10 minutos.
3 horas e 20 minutos.

QUESTÃO 29
A Humanização na área da saúde e, principalmente, no fazer da equipe de enfermagem estão intimamente ligados ao objeto de trabalho do cuidado integral, à “arte
de cuidar” que é uma premissa da equipe de enfermagem em todas as suas nuances, no seu cotidiano, ao lidar com os usuários dos serviços de saúde. Entretanto, o modo de ser e conviver entre as pessoas tem determinado a ruptura entre
trabalho e cuidado. São fatores que precipitam essa ruptura, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A desvalorização econômica do trabalho da equipe de enfermagem.
A valorização extrema da tecnologia em detrimento das relações.
O imediatismo nos processos de trabalho.
O individualismo.
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QUESTÃO 30
A manutenção das cadernetas de vacinação em dia demonstra a importância da
Vigilância à Saúde na prevenção de doenças transmissíveis e imunopreveníveis.
Entretanto, devido aos componentes dos imunobiológicos, devem ser observadas
as contraindicações gerais e específicas de cada componente ao se administrar
uma vacina.
É considerada contraindicação geral à administração de vacinas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alergia a ovo.
Anafilaxia a qualquer dos componentes da vacina.
Doença febril aguda.
Uso de imunoglobulina e hemoderivados.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO
EDITAL 001/2018

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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