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51. PROVA OBJETIVA

MÉDICO DO TRABALHO

INSTRUÇÕES

VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA

QUE VOCÊ ESCOLHEU.

TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERME-
DIÁRIA DE RESPOSTAS.

A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA

COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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POLÍTICA DE SAÚDE

01. O dever do Estado em garantir a saúde de todos inclui, de 
forma exaustiva, ações e serviços para sua

(A) promoção e proteção.

(B) proteção e recuperação.

(C) promoção e recuperação.

(D) recuperação.

(E) promoção, proteção e recuperação.

02. A Constituição Federal

(A) estabelece, de forma explícita, que as ações de saúde do 
trabalhador são atribuições do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

(B) estabelece que é competência do sistema público educa-
cional, em âmbito federal, estadual e municipal, ordenar 
a formação de recursos humanos na área da saúde do 
trabalhador.

(C) estabelece que o SUS deve colaborar na proteção do 
meio ambiente, mas exclui os ambientes de trabalho 
das empresas privadas, cuja fiscalização compete ao 
Ministério do Trabalho e Emprego.

(D) garante estabilidade de 12 meses, após o retorno ao tra-
balho, do empregado afastado por agravo relacionado ao 
trabalho.

(E) excluí das atribuições do SUS o incremento, em sua área 
de atuação, ao desenvolvimento científico e tecnológico.

03. O sistema único de saúde do Município de São Paulo tem, 
como um de seus mecanismos de controle social de sua gestão, 
as Conferências de Saúde, que devem ser realizadas a cada

(A) 1 ano.

(B) 2 anos.

(C) 3 anos.

(D) 4 anos.

(E) 5 anos.

04. A Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece que

(A) as ações de controle e avaliação das condições de se-
gurança do trabalho não são de competência da área da 
saúde.

(B) em quaisquer condições de risco à saúde no local de 
trabalho, será lícito ao empregado interromper suas ativi-
dades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até eliminação 
do risco.

(C) as licenças para construir, os autos de conclusão e as 
licenças para instalação e funcionamento somente serão 
expedidos mediante prévia comprovação de que foram 
atendidas as exigências legais relativas à segurança, 
integridade e saúde dos trabalhadores e usuários.

(D) é direito de qualquer trabalhador sempre participar 
pessoalmente nas decisões em todos os níveis em que a 
segurança do trabalho seja objeto de discussão e delibe-
ração.

(E) uma vez emitido o auto de vistoria de segurança do tra-
balho para funcionamento de estabelecimento comercial, 
não há necessidade de sua renovação.

Considere o seguinte enunciado para responder às questões de 
números 05 a 09.

“Um trabalhador, vítima de acidente de trabalho na empresa onde 
trabalha, sofre fratura de membro inferior. Apesar de ter direito a 
assistência em serviço de saúde privado (convênio), ele é levado 
a serviço de atendimento de urgência de um hospital municipal. 
Após ter sido devidamente tratado da fratura, ele é encaminhado 
para tratamento fisioterápico com o objetivo de evitar sequelas 
decorrentes da imobilização. Este hospital, por ser localizado 
em região com grande concentração de empresas, é considerado 
referência para atendimento de acidentados do trabalho, sendo 
que, num dado período de tempo, dos 2 000 casos de acidentes 
por causa externa atendidos, um quarto deles era decorrente do 
trabalho. Dos acidentes de trabalho atendidos neste período, 10 
foram a óbito.”

05. É correto afirmar que

(A) realizado o atendimento de urgência, o paciente deveria 
ter sido encaminhado para seguimento em serviço do seu 
convênio de saúde.

(B) este caso deve ser notificado ao serviço de vigilância 
epidemiológica municipal.

(C) por se tratar de acidente de trabalho, o atendimento a este 
paciente tem prioridade em relação aos demais.

(D) se o paciente não corresse risco de morte, deveria ter sido 
encaminhado, desde o início, ao serviço de saúde do seu 
convênio.

(E) é lícito que sejam cobrados da empresa os gastos decor-
rentes do atendimento realizado.
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06. É correto afirmar que, no período de tempo referido, o coe-
ficiente de letalidade por acidente de trabalho é

(A) 2%.

(B) 5%.

(C) 10%.

(D) 20%.

(E) impossível de ser calculado apenas com os dados apre-
sentados.

07. É correto afirmar que, no período de tempo referido, o coe-
ficiente de mortalidade por acidente de trabalho é

(A) 5%.

(B) 10%.

(C) 15%.

(D) 20%.

(E) impossível de ser calculado apenas com os dados apre-
sentados.

08. O tratamento fisioterápico mencionado é classificado como 
medida de prevenção

(A) primária.

(B) secundária.

(C) terciária.

(D) quaternária.

(E) quinquenária.

09. Uma eventual inspeção do local onde ocorreu o acidente, por 
parte de profissionais do SUS, com o objetivo de identificar 
fatores de risco e propor medidas de correção, constituir-se-ia 
em

(A) desvio de função institucional.

(B) ação de vigilância epidemiológica

(C) ação de vigilância sanitária.

(D) ação interinstitucional.

(E) ação transversal.

10. Um caso suspeito de Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida identificado pelo Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho deve

(A) ser mantido em sigilo, em respeito aos princípios éticos.

(B) ser mantido em sigilo, exceto se colocar em risco outras 
pessoas.

(C) ser notificado à Vigilância Epidemiológica imediatamente.

(D) ser notificado à Vigilância Epidemiológica apenas após 
ser confirmado.

(E) ser notificado ao setor de recursos humanos da empresa 
para que sejam tomadas as medidas necessárias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em relação à saúde do trabalhador, uma Resolução do Con-
selho Federal de Medicina (CFM) determina que ela deve ser 
cumprida apenas pelo médico

(A) do trabalho.

(B) perito previdenciário.

(C) perito judicial.

(D) que presta assistência ao trabalhador, independentemente 
de sua especialidade.

(E) do sindicato da categoria dos trabalhadores.

12. Segundo o CFM, são atribuições dos profissionais médicos 
que atendem o trabalhador:

I. atuar como assistente técnico da empresa da qual assiste 
o trabalhador;

II. fornecer atestado quando julgar necessário o afastamento 
do trabalhador;

III. disponibilizar cópia do prontuário médico quando reque-
rido pelo trabalhador;

IV. disponibilizar cópia dos resultados dos exames quando 
requerido pelo trabalhador.

Estão corretas apenas

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II, III e IV.

13. No âmbito do trabalho, a recomendação para a adoção de 
medidas restritivas ao hábito de fumar teve origem em uma 
Portaria dos

(A) Ministério da Saúde (MS) e do Meio Ambiente (MA).

(B) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Previ-
dência Social (MPS).

(C) MPS e MA.

(D) MTE e MS.

(E) MPS e MS.

14. Em relação à saúde da mulher trabalhadora, existe legislação 
federal que proíbe a exigência de atestados de gravidez e 
esterilização

(A) para efeitos admissionais ou de permanência da relação 
jurídica de trabalho.

(B) apenas para efeitos admissionais.

(C) apenas para a manutenção no emprego.

(D) exceto para o trabalho em hospital.

(E) exceto para o trabalho em creche.
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15. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, entre outros, por motivo de

(A) qualquer doença prévia à filiação ao Regime Geral da 
Previdência Social.

(B) incapacidade, apenas quando definitiva.

(C) prisão daquele de quem dependiam economicamente os 
dependentes.

(D) desemprego voluntário.

(E) morte do progenitor de idade avançada de filhos eman-
cipados.

16. Com base na legislação previdenciária, o auxílio-acidente 
mensal corresponde a  do salário .

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas do texto.

(A) 40% … mínimo

(B) 50% … de benefício

(C) 30% … mínimo regional

(D) 50% … base da categoria

(E) 20% … de contribuição

17. Entre os benefícios da Previdência Social, o auxílio-doença 
será

(A) devido ao segurado com vínculo empregatício a contar 
do 1.º dia de afastamento da atividade.

(B) devido a todos os segurados a contar do 16.º dia de afas-
tamento da atividade.

(C) devido ao segurado filiado ao Regime Geral da Previdên-
cia Social que houver cumprido o período de carência, 
quando exigido.

(D) suspenso quando o segurado for submeter-se a processo 
de reabilitação profissional.

(E) suspenso quando a empresa do segurado dispuser de 
convênio médico.

18. A base legal para a execução das ações voltadas para a saúde 
do trabalhador é atribuição do(a)  e regulamen-
tada pelo(a) .

O texto será completado correta e respectivamente com o que 
consta na alternativa

(A) Sistema Único de Saúde (SUS) … Lei Orgânica da Saúde 
(LOS)

(B) Norma Operacional Básica (NOB) … Sistema de Infor-
mações Ambulatoriais (SIA)

(C) Lei Orgânica da Saúde (LOS) … Norma Operacional 
Básica (NOB)

(D) Conselho Nacional de Saúde (CNS) … Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS)

(E) Centro Regional de Saúde do Trabalhador (CEREST) … 
Organização Mundial da Saúde (OMS)

19. Conforme previsto na atual Norma Regulamentadora (NR)-4, 
o dimensionamento dos Serviços Especializados em Enge-
nharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)

(A) depende do grau de risco da empresa e do número de 
empregados no estabelecimento.

(B) está relacionado diretamente ao Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP).

(C) depende do grau de risco informado para o fator previ-
denciário.

(D) é calculado com base no número de empregados na matriz 
da empresa.

(E) exige um Técnico de Segurança para qualquer número 
de empregados.

20. Considerando a NR que trata da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar que

(A) as reuniões extraordinárias são bimensais.

(B) as reuniões ordinárias serão realizadas durante o expe-
diente normal.

(C) em todos os casos de acidente do trabalho deve ser con-
vocada uma reunião ordinária.

(D) as atas das reuniões da CIPA serão assinadas por todos os 
membros titulares, suplentes e pelo gestor de Recursos 
Humanos.

(E) das decisões da CIPA não cabe pedido de reconsideração.

21. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

(A) são destinados exclusivamente à proteção de riscos sus-
cetíveis de ameaçar a segurança no trabalho.

(B) têm como único objetivo atender a situações de emer-
gência.

(C) requerem Certificado de Aprovação (CA) para serem 
postos à venda, mesmo que importados.

(D) são fornecidos pelo empregador mediante participação 
pecuniária do empregado com desconto em folha.

(E) não oferecem proteção completa no caso das doenças 
profissionais.

22. Considerando o texto da NR-7, o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

(A) desconsidera as questões incidentes diretamente no 
indivíduo.

(B) tem como missão exclusiva a promoção da saúde de cada 
trabalhador.

(C) tem caráter autônomo, independe de negociação coletiva 
de trabalho.

(D) deve estar articulado com outras NRs.

(E) deve ter parte de seus procedimentos custeados pelos 
empregados.
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23. O indicador biológico, constante da NR-7, para controle da 
exposição ocupacional ao xileno é o ácido

(A) hipúrico.

(B) mandélico.

(C) tricloroacético.

(D) fenilglioxílico.

(E) metil-hipúrico.

24. A NR-9 estabelece que

(A) o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
deve conter em sua estrutura a periodicidade e a forma 
de avaliação do seu desenvolvimento.

(B) as ações do PPRA devem ser desenvolvidas sob a res-
ponsabilidade exclusiva dos empregados.

(C) os limites para as ações do PPRA se restringem ao 
ambiente de trabalho, excluindo o meio ambiente e os 
recursos naturais.

(D) os registros dos dados do PPRA devem ser obrigatoria-
mente informatizados.

(E) em termos hierárquicos, o uso de EPI deve preceder as 
medidas de caráter administrativo ou de organização do 
trabalho.

25. São previstas como insalubres pela NR-15, as atividades e 
operações que

(A) se desenvolvem em ambiente com nível de iluminamento 
abaixo do limite de tolerância.

(B) se desenvolvem em ambiente cujo nível de ruído supera 
2 vezes o nível de pressão sonora permitido.

(C) poderão ser caracterizadas através de avaliação pericial 
por órgão competente.

(D) asseguram ao trabalhador a percepção de adicional sala-
rial mesmo após a neutralização do agente insalubre.

(E) podem ser comprovadas através de laudo técnico emiti-
do exclusivamente por um engenheiro de segurança do 
trabalho.

26. A Norma Regulamentadora sobre Ergonomia prevê

(A) como condição de conforto para trabalho, em ambiente 
fechado, que a velocidade do ar seja superior a 0,75 m/s.

(B) como nível de ruído aceitável, para efeito de conforto, 
até 75 dB(A).

(C) que o campo de trabalho para a avaliação dos níveis de 
iluminamento deve estar acima de 90 cm do piso.

(D) que as atividades intelectuais realizadas em escritório 
devem ter como índice de temperatura efetiva um valor 
entre 20 e 23 ºC.

(E) que o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não 
deve exceder o limite de 6 horas.

27. Considere os seguintes riscos de dano ocupacional aos olhos:

I. impacto de partículas volantes;
II. luminosidade intensa;

III. radiação ultravioleta;
IV. radiação infravermelha;
V. respingos de produtos químicos.

Os óculos de segurança estão indicados para a proteção dos 
olhos nas situações

(A) I e II apenas.

(B) III e IV apenas.

(C) I, II e V apenas.

(D) I, II, IV e V apenas.

(E) I, II, III, IV e V.

28. O setor de segurança do trabalho iniciou a avaliação siste-
mática de um ambiente laboral e recomendou ao médico do 
trabalho a introdução de ações de controle médico, porque 
a dosagem do ruído revelou valores acima do nível de ação 
que, no caso do ruído, é de

(A) 10%.

(B) 20%.

(C) 30%.

(D) 40%.

(E) 50%.

29. Na classificação do fogo, dá-se o nome de Classe C quando 
ele ocorre em equipamentos elétricos energizados como 
motores, transformadores, quadros de distribuição, fios etc. 
Numa situação de incêndio, para esse tipo de ocorrência

(A) utiliza-se o extintor tipo “Espuma”.

(B) o extintor tipo “Dióxido de Carbono”.

(C) o extintor tipo “Água Pressurizada”.

(D) o extintor tipo “Pó de Talco”.

(E) não se utiliza extintor.

30. Um dos modelos utilizados como base para o processo de 
investigação de um acidente do trabalho é a árvore de causas. 
Esse modelo

(A) investiga o acidente a partir de sua ocorrência, progressiva 
e retroativamente.

(B) substitui todos os outros existentes até o presente.

(C) deixa a desejar porque não adota o conceito de multicau-
salidade para o acidente.

(D) não serve para os acidentes de trajeto.

(E) perde a eficiência se a análise for em grupo.
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31. Um dos riscos de dano à saúde, em trabalho sob a luz solar, 
decorre da maior exposição à radiação

(A) ultravioleta.

(B) infravermelha.

(C) alfa.

(D) gama.

(E) delta.

32. O mecanismo de lesão auditiva, decorrente da exposição ao 
ruído ocupacional, envolve preferentemente

(A) as células planas do Órgão de Falópio.

(B) o tecido de sustentação do conjunto martelo-bigorna-
estribo.

(C) as colunas de células ciliares na porção apical da espiral 
vestibular.

(D) as células ciliadas do Órgão de Corti na porção basal da 
cóclea.

(E) a degeneração de fibras do nervo auditivo na saída para 
o tronco cerebral.

33. Uma das atribuições do fiscal é descer em tubulões para 
avaliar o andamento das obras. Nessa situação, ele poderá 
sofrer:

I. barotraumas;
II. narcose pelo nitrogênio;

III. necrose hepática.

Relaciona(m)-se com o hiperbarismo apenas a(s) afirmativa(s)

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.

34. Um dos procedimentos utilizados para identificar a intoxica-
ção por chumbo inorgânico é a dosagem do(a)

(A) metal chumbo no sangue.

(B) metal chumbo na urina.

(C) composto óxido de chumbo no ar exalado.

(D) ácido delta aminolevulínico no sangue.

(E) protoporfirina nas fezes.

35. Uma característica importante dos solventes clorados é a

(A) boa solubilidade em água pesada.

(B) grande afinidade pelo sistema nervoso central.

(C) predileção da grande maioria por determinados órgãos alvo 
como a medula óssea.

(D) eliminação exclusiva pelas vias urinárias.

(E) maior concentração nos tecidos do sistema nervoso 
periférico.

36. O laudo da radiografia do tórax de um trabalhador da cons-
trução civil, assintomático, que procurou o serviço médico 
para tratar de uma fratura de costela, informava: presença de 
micronódulos, difusos, predominando em ambos os campos 
superiores. A primeira suspeita do médico foi

(A) asma brônquica.

(B) pneumonite por vírus sincicial respiratório.

(C) pneumonite por hipersensibilidade.

(D) silicose.

(E) asbestose.

37. Os agentes biológicos são classificados, pela NR-32, em 
 classes de risco. 

Complete a lacuna com a alternativa correta.

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

38. O trabalhador que, nas suas atividades habituais, pode 
relacionar-se com animais domésticos como o cão, expõe-se 
a doenças infecciosas e, entre elas, a raiva que

(A) tem um período de incubação muito restrito, não passando 
de 3 dias.

(B) é transmitida ao homem por meio de soluções de conti-
nuidade produzidas por mordeduras ou arranhaduras.

(C) tem como característica mais marcante a forma evolutiva 
para a hepatopatia fulminante.

(D) é transmitida pela inalação das partículas virais em sus-
pensão no ambiente.

(E) pela sua baixa prevalência está dispensada de notificação 
compulsória.

39. Um trabalhador desenvolve, abruptamente, um quadro de 
febre, cefaleia intensa, mialgias, artralgias e vômitos, cinco 
dias após visitar um bairro periférico da cidade com bastante 
vegetação. No diagnóstico diferencial, o médico do trabalho 
deve sempre incluir a

(A) blastomicose aguda.

(B) hepatite A.

(C) dengue.

(D) psitacose.

(E) ancilostomíase.
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40. Um bom estudo epidemiológico para avaliar um programa 
de saúde instituído no ano anterior é o estudo

(A) transversal.

(B) de regressão logística.

(C) de casos.

(D) tricotômico.

(E) duplo-cego.

41. Na avaliação dos trabalhadores, o médico do trabalho encon-
trou os seguintes valores para o colesterol-HDL: 31, 40, 69, 
41, 54, 44, 46, 81, 63, 60, 47, 47, 57, 49, 60, 62, 40, 62, 64, 
52, 70, 71, 53, 85 e 77 mg/dL. Com a média aritmética de 
57 mg/dL, ele ficou interessado em saber se a mediana seria 
melhor representativa e que neste caso será, em mg/dL, de

(A) 48.

(B) 58,2.

(C) 60.

(D) 57.

(E) 58.

42. Na definição de um programa de promoção de saúde, é sempre 
importante levar em consideração o fator de maior influên-
cia na saúde dos trabalhadores que, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é

(A) a qualidade da alimentação.

(B) o estilo de vida.

(C) a ausência de doença.

(D) a disponibilidade de assistência médica.

(E) o exercício aeróbico no mínimo três vezes por semana.

43. Recomenda-se a vacinação contra a influenza

(A) apenas para os trabalhadores da saúde.

(B) para os trabalhadores, excluindo aqueles que lidam ex-
clusivamente com animais.

(C) para todos os trabalhadores, indistintamente.

(D) só para os trabalhadores acima de 60 anos.

(E) apenas para os trabalhadores que não foram vacinados 
nos 2 anos anteriores.

44. Segundo a NR-32, a todo trabalhador dos serviços de saúde 
deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos

(A) pela CIPA.

(B) no PPRA.

(C) pelo Sindicato dos trabalhadores.

(D) no PCMSO.

(E) pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

45. Deve-se induzir o vômito, após a ingestão de um agente 
químico, em paciente

(A) comatoso.

(B) convulsionando de forma recorrente.

(C) que ingeriu destilados de petróleo há mais de uma hora.

(D) que ingeriu substâncias corrosivas há menos de uma hora.

(E) consciente.

46. Ao se deparar com uma pessoa deitada e imóvel no chão da 
empresa, o socorrista deve de imediato

(A) carregá-la, transportando-a até o ambulatório.

(B) buscar a responsividade da vítima.

(C) iniciar a respiração boca a boca.

(D) iniciar a massagem cardíaca externa.

(E) desfechar um golpe precordial com o punho fechado na 
região do esterno.

47. O médico perito do INSS tem como atribuição

(A) avaliar a correção do tratamento a que se submete o 
periciando.

(B) definir qual o melhor encaminhamento para a investiga-
ção diagnóstica.

(C) avaliar a veracidade das informações do paciente.

(D) impedir o uso abusivo dos recursos da previdência social.

(E) avaliar a capacidade laborativa do periciando.

48. Ao se referir à perícia médica, o Código de Ética Médica 
(CEM) veda ao médico atuar como perito de

I. seu paciente atual;
II. pessoa que já tenha sido seu paciente;

III. pessoa de sua família;
IV. um outro médico.

Está(ão) corretas(s) apenas

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) I e IV.

(E) I, II e III.
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49. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição 
que assiste o paciente. Esta determinação consta como pará-
grafo

(A) da Carta aos Médicos da Associação Médica Brasileira.

(B) da Lei n.º 8.080/90 que institui o Sistema Único de Saúde.

(C) das Recomendações da Associação Nacional de Medicina 
do Trabalho.

(D) de Resolução extraordinária do Conselho Federal de 
Medicina.

(E) do Código de Ética Médica.

50. Considerando o CEM vigente, assinale a alternativa correta 
a respeito de atestados e boletim médico.

(A) Como forma de angariar clientela o médico pode utilizar-se 
do ato de atestar.

(B) O atestado médico é parte integrante do ato ou tratamento 
médico, sendo o seu fornecimento direito inquestionável 
do paciente.

(C) É permitido utilizar-se de formulários de instituições 
públicas para atestar fatos verificados em clínica privada.

(D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente 
ao qual vinha prestando assistência, mesmo havendo 
indícios de morte violenta.

(E) A expedição de boletim médico tendencioso só é per-
mitida para fins de autorização de procedimentos pelo 
convênio do plano de saúde.







