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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de janeiro

14 às 17h

40 questões

3h de duração*

CONCURSO 
PÚBLICO
Secretaria da Saúde

EDITAL 004/2022
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Língua Portuguesa 5 questões

1. Assinale a alternativa que contém a correta divisão 
silábica das palavras excesso, cachorrada e saúde.

a. SQUARE ex-ce-sso • ca-chor - ra-da • saú-de
b. Check-square ex-ces-so • ca-chor-ra-da • sa-ú-de
c. SQUARE ex-ces-so • ca-cho-rra-da • sa-ú-de
d. SQUARE exc-es-so • ca-cho-rra-da • sa-ú-de
e. SQUARE exc-es-so • ca-chor-ra-da • saú-de

2. Assinale a alternativa em que o substantivo é 
masculino.

a. Check-square guaraná
b. SQUARE cal
c. SQUARE musse
d. SQUARE alface
e. SQUARE aguardente

3. Assinale a alternativa que contém o aumentativo 
correto das palavras casa, muro, febre e pedra.

a. SQUARE casarão • mureta • febrícula • pedrisco
b. SQUARE casebre • mureta • febrão • pedrisco
c. Check-square casarão • muralha • febrão • pedregulho
d. SQUARE casebre • muralha • febrícula • pedregulho
e. SQUARE casarão • muralha • febrão • pedrisco

4. Assinale a alternativa que contém o plural cor-
reto da frase O rapaz surdo-mudo preferiu o uniforme 
azul-marinho.

a. SQUARE Os rapazes surdo-mudos preferiram  
os uniformes azul-marinho.

b. SQUARE Os rapazes surdos-mudo preferiram  
os uniformes azul-marinhos.

c. SQUARE Os rapazes surdo-mudos preferiram  
os uniformes azul-marinhos.

d. SQUARE Os rapazes surdos-mudos preferiram  
os uniformes azuis-marinhos.

e. Check-square Os rapazes surdos-mudos preferiram  
os uniformes azul-marinho.

5. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Coletivo

1. flora
2. fato
3. rebanho
4. fauna

Coluna 2 Frases

( ) coletivo de cabras
( ) coletivo de animais de uma região
( ) coletivo de plantas de uma região
( ) coletivo de ovelhas

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 2 • 1 • 3 • 4
b. Check-square 2 • 4 • 1 • 3
c. SQUARE 2 • 4 • 3 • 1
d. SQUARE 3 • 1 • 4 • 2
e. SQUARE 4 • 2 • 1 • 3

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. Analise as informações abaixo sobre o município 
de Balneário Camboriú.

1. A cidade de Balneário Camboriú está na rota 
dos cruzeiros marítimos, com desembarque 
no Atracadouro Barra Sul.

2. A Praia Brava é um dos destaques turísticos da 
cidade.

3. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população 
estimada em 2021 é 149.227 pessoas.

4. Tem como município mais próximo Camboriú.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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7. Assinale a alternativa correta considerando os 
dados sobre a economia catarinense de 2021.

a. SQUARE As exportações catarinenses tiveram uma 
queda de 9,2%.

b. SQUARE A China se destacou como o principal destino 
das exportações catarinenses.

c. SQUARE Dos cinco portos do Brasil que mais exportaram 
e importaram cargas, nenhum é catarinense.

d. SQUARE A falta ou o alto custo de insumos e componen-
tes industriais se disseminou por diversos seg-
mentos e ocasionou a queda no PIB catarinense.

e. Check-square Santa Catarina se destacou com um cresci-
mento robusto, estimado em 8,3%, um dos 
maiores do País.

8. O turismo é a principal atividade econômica da 
cidade de Balneário Camboriú.

Um dos destaques turísticos da cidade é:

a. SQUARE Praia da Ilhota.
b. SQUARE Bico do Papagaio.
c. SQUARE Mirante do Encanto.
d. Check-square Molhe Barra Sul – Pontal Klaus Fischer.
e. SQUARE Pier Turístico Paulo Bauer.

9. Baseando-se nas informações históricas e de for-
mação administrativa de Balneário Camboriú, assinale 
a alternativa que indica corretamente a data em que 
o município teve a sua emancipação político-adminis-
trativa decretada.

a. SQUARE Dia 18 de fevereiro de 1959
b. Check-square Dia 20 de julho de 1964
c. SQUARE Dia 1 de janeiro de 1965
d. SQUARE Dia 20 de novembro de 1979
e. SQUARE Dia 5 de abril de 1884

10. O turismo tem uma importância vital para a eco-
nomia de Balneário Camboriú.

É correto destacar como atrações turísticas da cidade:

a. Check-square Oceanic Aquarium, Praia das Laranjeiras e a 
Passarela da Barra.

b. SQUARE Galeria Municipal de Arte, Ilha das Cabras e a 
Praia Brava.

c. SQUARE Praia Brava, Praia do Pinho e o Teatro Municipal 
Bruno Nitz.

d. SQUARE Cascata do Encanto, Rota Turística Caminhos de 
Santa Paulina e Trilha do Pico da Pedra.

e. SQUARE Parque Unipraias, Passarela da Barra e a 
Cachoeira Seca.

Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões

11. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
atitude indispensável na prevenção da COVID-19.

a. Check-square Lavar as mãos sempre que possível.
b. SQUARE Espirrar para o alto e com força para que as 

gotículas de saliva se espalhem o mais alto 
possível.

c. SQUARE Coçar e assoar o nariz e continuar normalmente 
com suas tarefas sem lavar as mãos.

d. SQUARE Tossir com a mão na boca e continuar normal-
mente com suas tarefas sem lavar as mãos.

e. SQUARE Manter ambientes fechados, sem circulação de 
ar, e com o máximo de pessoas.

12. Martina estava em seu local de trabalho quando 
presenciou sua colega sofrendo uma queimadura que 
verificou ser de 1º grau.

Para a manutenção da segurança de todos os envol-
vidos, mas principalmente aliviar a dor de sua colega 
sem colocá-la em risco, qual deve ser a primeira ati-
tude de Martina?

a. SQUARE Manter o calor da lesão, colocando compressas 
quentes na lesão.

b. SQUARE Hidratar a lesão, colocando margarina morna 
na mesma.

c. Check-square Esfriar a lesão e limpá-la, iniciando com água 
corrente fria na lesão por até 15 minutos.

d. SQUARE Isolar a lesão, cobrindo-a com borra de café 
morna.

e. SQUARE Cobrir a lesão com pasta de dente para dar 
refrescância.

13. Eliseu estava em seu local de trabalho quando 
presenciou o atropelamento de um colega.

Levando em consideração que Eliseu é leigo em pri-
meiros socorros e que a vítima se encontra deitada na 
calçada com a barriga para cima, desacordada, res-
pirando e sem ferimentos aparentes, qual deve ser a 
atitude de Eliseu para a manutenção da segurança de 
todos os envolvidos no acidente e presentes no local?

a. SQUARE Sentar a vítima e acordá-la.
b. Check-square Manter a calma, isolar a área e chamar o socorro.
c. SQUARE Arrastar a vítima pelos braços a um local seguro.
d. SQUARE Levantar a vítima e sacudi-la até que recobre a 

consciência.
e. SQUARE Acordar a vítima com tapinhas no rosto, sentá-

-la e hidratá-la com muita água.
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19. Qual o nome do Equipamento  
de Proteção Individual (EPI) ilustrado?

a. SQUARE cordonete
b. SQUARE malabarte
c. Check-square talabarte
d. SQUARE pendurinê
e. SQUARE sinalizador de segurança

20. Valdir sabe da importância da  
higiene e segurança do trabalho, 
e sabe que ao se deparar com 
uma placa com a imagem ilus-
trada deve tomar cuidado com:

a. SQUARE material comburente.
b. SQUARE material radioativo.
c. SQUARE resíduos tóxicos.
d. Check-square alta voltagem.
e. SQUARE produto corrosivo.

Conhecimentos Específicos 20 questões

21. Analise o texto abaixo:

Segundo a Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 
1990, entende-se por  (1)  um conjunto de ações 
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas  (2)  decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde, abran-
gendo: o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreen-
didas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; e o controle da prestação de serviços que se 
relaciona direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. Check-square (1) Vigilância Sanitária • (2) sanitários
b. SQUARE (1) Vigilância Epidemiológica •  

(2) epidemiológicos
c. SQUARE (1) Vigilância Nutricional • (2) nutricionais
d. SQUARE (1) Saúde do trabalhador • (2) laborais
e. SQUARE (1) Assistência Terapêutica Integral • 

(2) de saúde

14. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a 
duração de:

a. Check-square um ano, permitida uma reeleição.
b. SQUARE um ano, proibida a reeleição.
c. SQUARE dois anos, permitida uma reeleição.
d. SQUARE dois anos, proibida a reeleição.
e. SQUARE três anos, proibida a reeleição.

15. Verônica sabe da importância da  
higiene e segurança do trabalho, 
e sabe que ao se deparar com 
uma placa com a imagem ilus-
trada, deve tomar cuidado com:

a. SQUARE declive acentuado.
b. SQUARE aclive acentuado.
c. SQUARE rampa a frente.
d. SQUARE passagem estreita.
e. Check-square piso escorregadio.

16. Márcio precisa trabalhar com recolhimento de 
resíduos.

Para que Márcio realize essa tarefa de maneira segura, 
é indispensável o uso de:

a. SQUARE boné.
b. SQUARE fones de ouvido.
c. Check-square luvas de proteção.
d. SQUARE cinto de segurança.
e. SQUARE lentes de contato.

17. Assinale a alternativa que exemplifica alimentos 
saudáveis e que devem ser consumidos diariamente 
para a manutenção de uma alimentação saudável e 
balanceada.

a. SQUARE frituras
b. SQUARE chocolates
c. SQUARE refrigerantes
d. SQUARE balas e chicletes
e. Check-square verduras e frutas

18. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
vacina que não é disponibilizada pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) no Brasil.

a. SQUARE Varicela
b. SQUARE Hepatite A
c. SQUARE Hepatite B
d. Check-square Hepatite C
e. SQUARE HPV quadrivalente
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22. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
são reconhecidas como foros de negociação e pactua-
ção entre gestores, quanto aos aspectos operacionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

A atuação dessas comissões tem diversos objetivos, 
dentre eles:

a. SQUARE Escolher os membros do COSEMS, que repre-
sentam os entes estaduais, no âmbito nacional, 
para tratar de matérias referentes à saúde , 
mesmo que desvinculados do CONASEMS.

b. SQUARE Decidir sobre os aspectos financeiros da gestão 
centralizada do SUS, em desconformidade com a 
definição da política dos planos de saúde, inde-
pendentemente da aprovação nos conselhos de 
saúde.

c. SQUARE Definir apenas as diretrizes de âmbito regional, 
a respeito da hierarquia das redes de ações e da 
prestação de serviços de saúde por organiza-
ções sociais ou outros da iniciativa privada.

d. Check-square Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, dis-
trito sanitário, integração de territórios, refe-
rência e contrarreferência e demais aspectos 
vinculados à integração das ações e serviços de 
saúde entre os entes federados.

e. SQUARE Atuar na nomeação de membros para o 
CONASS e o CONASEMS e definir o uso dos 
recursos do orçamento geral da União para 
as despesas institucionais e pessoais de seus 
membros em função da sua atuação nos 
conselhos.

23. À direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete:

a. SQUARE Promover a centralização para os Estados e 
Municípios dos serviços e das ações de saúde.

b. SQUARE Coordenar e gerir os sistemas de baixa complexi-
dade realizados pelos serviços privados contrata-
dos de assistência à saúde em todos os âmbitos.

c. Check-square Participar na formulação e na implementação 
das políticas de controle das agressões ao meio 
ambiente e de saneamento básico, e relativas 
às condições e aos ambientes de trabalho.

d. SQUARE Prestar somente apoio financeiro aos Estados e 
apenas se estes executarem o sistema de audi-
toria municipal das ações e serviços de saúde 
em todos os municípios.

e. SQUARE Formar os consórcios administrativos intermu-
nicipais, em auxílio aos municípios menores 
que não conseguem arcar sozinhos com as 
despesas de saúde de sua competência.

24. Sobre a organização, direção e gestão dos siste-
mas de saúde, a direção do SUS é única, sendo exer-
cida em cada esfera de governo pelo seguinte órgão:

a. Check-square No âmbito dos Estados, pela  
Secretaria Estadual de Saúde.

b. SQUARE No âmbito do Distrito Federal,  
pelo Ministério da Saúde.

c. SQUARE No âmbito da União, pela  
Secretaria Nacional de Saúde.

d. SQUARE No âmbito Municipal, pelo  
Fundo Interfederativo de Saúde.

e. SQUARE No âmbito Nacional, pelo  
Fundo Nacional de Saúde.

25. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde:

a. SQUARE Realizar consultas clínicas e solicitar exames.
b. Check-square Realizar cadastro de famílias e fazer orientações 

de higiene bucal.
c. SQUARE Realizar acolhimento do usuário e aplicar 

larvicidas.
d. SQUARE Prescrever medicamentos e realizar visitas 

domiciliares.
e. SQUARE Entregar medicamentos na farmácia e realizar 

agendamentos no SISREG (Sistema Nacional de 
Regulação).

26. É importante o desenvolvimento de ações de 
cuidado de forma singularizada, que auxilie as pes-
soas a desenvolverem conhecimentos, aptidões, 
competências e confiança necessária para gerir e 
tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e 
seu cuidado a esse respeito de forma mais efetiva. O 
cuidado é construído com as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e potencialidades na busca de uma 
vida independente e plena. A família, a comunidade e 
outras formas de coletividade são elementos relevan-
tes, muitas vezes condicionantes e/ou determinantes 
na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado.

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, este 
conceito está relacionado com qual diretriz?

a. SQUARE Integralidade.
b. SQUARE Resolutividade.
c. SQUARE Territorialização.
d. SQUARE Longitudinalidade.
e. Check-square Cuidado Centrado na Pessoa.
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27. Os Agentes Comunitários de Saúde, por meio das 
visitas domiciliares, fazem o cadastramento das famí-
lias, identificam a situação de saneamento e moradia, 
e fazem o acompanhamento mensal da situação de 
saúde das famílias.

Essas informações alimentam a base nacional de qual 
sistema?

a. SQUARE Sistema de Informação de Morbidade (SIM).
b. SQUARE Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).
c. Check-square Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
d. SQUARE Sistema de Informação de Agravos de Notifica-

ção (SINAN).
e. SQUARE Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES).

28. Assinale a alternativa correta sobre a microárea.

a. SQUARE A de risco é aquele espaço dentro de um terri-
tório que apresenta condições menos favorá-
veis ao aparecimento de doenças e acidentes.

b. SQUARE É o conjunto de áreas contíguas que pode cor-
responder à delimitação de um Distrito Sanitá-
rio, de uma Zona de Informação do IBGE.

c. SQUARE É o território que define toda a região de abran-
gência da UBS, podendo conter várias áreas. 

d. Check-square Fica sob responsabilidade do Agente Comuni-
tário de Saúde e a população não ultrapassa 
750 pessoas.

e. SQUARE É o território sob a responsabilidade de uma 
equipe de Saúde da Família, onde residam até 
4000 pessoas.

29. Diante da emergência ocasionada pelo corona-
vírus SARS-CoV-2, existem diversas medidas não far-
macológicas de prevenção que podem ser orientadas 
pelo Agente Comunitário de Saúde.

Assinale a alternativa correta quanto às medidas indi-
cadas pelo Ministério da Saúde.

a. Check-square Distanciamento social, higienização das mãos, 
uso de máscaras.

b. SQUARE Aproximação social, uso de preservativo, eti-
queta respiratória.

c. SQUARE Isolamento de casos suspeitos, combate ao 
mosquito, uso de larvicidas.

d. SQUARE Higienização da face, vacinação e uso de 
preservativo.

e. SQUARE Uso de EPI, retirada de tapetes das casas, com-
bate ao mosquito.

30. Hemofilia A, fibrose cística e daltonismo são 
exemplos de doenças:

a. SQUARE Virais.
b. SQUARE Infecciosas.
c. SQUARE Parasitárias.
d. Check-square Hereditárias.
e. SQUARE Bacterianas.

31. O tratamento dessa doença pode ser super-
visionado pelo ACS e essa estratégia é conhecida 
como DOTS, que objetiva a supervisão da tomada 
da medicação por parte de um profissional de saúde 
ou outra pessoa desde que devidamente preparada 
para essa atividade, garantindo adesão ao tratamento 
e reduzindo o risco de transmissão da doença na 
comunidade.

Qual é essa doença?

a. SQUARE Dengue.
b. Check-square Tuberculose.
c. SQUARE Leishmaniose Visceral.
d. SQUARE Febre Amarela.
e. SQUARE Brucelose.

32. O termo “Prevenção Combinada” remete à conju-
gação de diferentes ações de prevenção às IST, ao HIV 
e às hepatites virais e seus fatores associados. Assim, 
sua definição está relacionada à combinação de três 
tipos de intervenções: biomédica, comportamental e 
estrutural (marcos legais).

Segundo o PCDT de atenção integral às pessoas com 
IST, é exemplo de ação ou estratégia que pode fazer 
parte da prevenção combinada:

a. SQUARE Evitar beijar na boca.
b. SQUARE Usar repelente de insetos.
c. SQUARE Não compartilhar talheres.
d. SQUARE Estimular a abstinência sexual.
e. Check-square A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

33. Aumento do volume de urina, sede intensa, 
emagrecimento, fraqueza, fome excessiva, dores nas 
pernas, piora da visão e problemas de cicatrização são 
sinais e sintomas comuns de:

a. SQUARE Asma.
b. Check-square Diabetes.
c. SQUARE Ceratocone.
d. SQUARE Hipotireoidismo.
e. SQUARE Infarto Agudo do Miocárdio.
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34. A doença de Lyme, embora pouco comum no 
Brasil, pode cursar com meningite asséptica, encefalite, 
coreia, neurite de pares cranianos (incluindo a parali-
sia facial bilateral), radiculoneurite motora e sensorial. 
Embora não seja endêmica no país, foram registrados 
alguns casos em Santa Catarina.

Qual o vetor de transmissão da Doença de Lyme?

a. SQUARE Morcego hematófago.
b. SQUARE Triatomíneos hematófagos.
c. SQUARE Caramujos do gênero Biomphalaria.
d. SQUARE Mosquitos do gênero Aedes.
e. Check-square Carrapatos do gênero Ixodes.

35. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a denominação de enfermidade que ocorre constan-
temente em certo país ou região por influência de 
causa local, levando em consideração a sua incidência 
significativa e constante com que essa doença ocorre 
no local específico.

a. SQUARE Surto
b. SQUARE Epidemia
c. Check-square Endemia
d. SQUARE Pandemia
e. SQUARE Erradicada

36. A vacinação é uma estratégia de grande impor-
tância para a proteção de doenças infecciosas.

Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI) e o 
Calendário Nacional de Vacinação de 2022, uma criança 
de 12 meses com a vacinação completa confome o 
calendário estará vacinada contra quais doenças?

a. SQUARE Dengue, Febre Amarela e Raiva.
b. Check-square Poliomielite, Rotavírus e Hepatite B.
c. SQUARE Meningocócica Y, Hepatite A e Dengue.
d. SQUARE Papilomavírus Humano, Rotavírus e Varicela.
e. SQUARE Papilomavírus Humano, Varicela e Meningite 

Meningocócica B.

37. Qual a principal via de transmissão da Hepatite A?

a. SQUARE Sexual.
b. SQUARE Picada de mosquito.
c. SQUARE Transfusão de sangue.
d. SQUARE Gotículas de aerossol.
e. Check-square Fecal-oral.

38. Analise o texto abaixo:

             é quando a pressão que 
o sangue exerce nas paredes das artérias para se movi-
mentar é muito         , ficando acima dos 
valores considerados normais. A pessoa é considerada  
         quando sua pressão arterial estiver 
maior ou igual a          mmHg.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE Diabetes • alta • diabética • 100.
b. SQUARE Hipertensão arterial • fraca • hipertensa • 100/60.
c. SQUARE Hipotensão arterial • fraca • hipotensa • 120/80.
d. Check-square Hipertensão arterial • forte • hipertensa • 140/90.
e. SQUARE Hipertensão sistêmica • baixa • hipertensiva • 

140/100.

39. Visitas domiciliares aos recém-nascidos devem 
fazer parte da rotina do Agente Comunitário de Saúde, 
o qual deve estar atento às características e aos sinais 
que possa indicar que o bebê precise de mais atenção 
da Equipe de Saúde da Família. Dentre os bebês que 
precisam de um cuidado diferenciado estão os com 
baixo peso ao nascer.

Qual dessas medidas antropométricas ao nascimento 
é a de um bebê considerado baixo peso ao nascer?

a. SQUARE RN prematuro com peso de 2600 g.
b. SQUARE RN prematuro com 3000 g.
c. Check-square RN a termo com peso de 2200 g.
d. SQUARE RN a termo com peso de 3500 g.
e. SQUARE RN pós-data com peso de 4000 g.

40. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a denominação das equipes multiprofissionais que 
desenvolvem ações integrais de saúde frente às 
necessidades da população em situação de rua. Elas 
realizam suas atividades de forma itinerante e, quando 
necessário, desenvolvem ações em parceria com as 
equipes das Unidades Básicas de Saúde do território.

a. Check-square Consultório de Rua.
b. SQUARE Equipe de Saúde Bucal.
c. SQUARE Estratégia de Saúde da Família.
d. SQUARE Equipe para pessoas sem domicílio.
e. SQUARE Nucleo Ampliado de Saúde da Família.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.

CONCURSO 
PÚBLICO
Secretaria da Saúde

EDITAL 004/2022
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