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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ/MG 
EDITAL Nº 01/2021 

301 - AGENTE DE SAÚDE 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 25(vinte e cinco) questões de Múltipla 

Escolha, cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se 

a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova Objetiva será de  02h30min (duas horas e trinta minutos), incluído o tempo para leitura 

das instruções e preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário 

estabelecido. 

 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo 

de 1(uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas, ao fiscal de sala. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Questões e o gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 05/09/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

 

Área de Conhecimento 
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Informática 
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PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 05. 

(Texto) 

 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas I e II presentes no 

Texto: 

A) A; a   C) À; à 

B) À; a   D) A; à 

 

QUESTÃO 2 

A palavra “fragilizado” (linha 18), no contexto em 

que está inserida, POSSUI o seguinte significado: 

A) Diz-se de algo que é resistente. 

B) Algo que está ou é debilitado. 

C) Diz-se de algo que é rigoroso. 

D) Algo de total insignificância. 

 

QUESTÃO 3 

A segunda partícula “que” presente na linha 7 poderia 

ser CORRETAMENTE substituída por: 

A) “a qual”.  C) “pelo qual”. 

B) “na qual”.  D) “em que”. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 4 

Analise o trecho abaixo retirado do Texto: 

“‘Pondero que, no contexto da variante delta que está 

circulando no Brasil, uma dose adicional da vacina 

contra a Covid-19 pode prevenir casos graves em 

idosos e pessoas com o sistema imunológico 

comprometido’, [...]” (linhas 7 a 11). 

Com base na função morfológica das palavras 

destacadas, assinale a alternativa CORRETA: 

A) “que” – conjunção integrante. 

B) “no” – contração entre preposição e artigo 

indefinido. 

C) “uma” – artigo definido. 

D) “comprometido” – advérbio. 

 

QUESTÃO 5 

O emprego de “e” na linha 17 do Texto, no contexto 

em que está inserida, dá entendimento ao leitor de 

uma palavra: 

A) Explicativa.  C) Aditiva. 

B) Conclusiva.  D) Adversativa. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 6 

Analise as afirmativas a seguir: 

I- A intranet é uma rede de computadores 

pública, que oferece, essencialmente, os 

mesmos serviços da internet, mas restrita a 

uma corporação.  

II- File Transfer Protocol (FTP) é um formato 

utilizado para enviar e baixar arquivos em 

uma conexão de internet. 

III- HTML é uma linguagem padrão para 

construir e publicar páginas na web. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 7 

Dentre os dispositivos listados assinale aquele que é 

um HARDWARE: 

A) Windows Explorer. C) MS Word. 

B) Scanner.  D) Google Chrome. 

 

QUESTÃO 8 

A tecla de atalho no MS Word 2010, versão 

português, que abre a caixa de diálogo “Imprimir” é: 

A) “Ctrl” + “I”.  C) “Alt” + “I”. 

B) “Ctrl” + “P”.  D) “Alt” + “P”. 

 

QUESTÃO 9 

Um usuário utilizando o MS Excel 2010, versão 

português, pretende inserir um plano de fundo em seu 

arquivo.  

Para realizar esta ação, este usuário DEVERÁ 

acessar a guia: 

A) Inserir. 

B) Layout da Página.  

C) Design. 

D) Exibir. 

 

QUESTÃO 10 

São aplicativos padrões e que fazem parte do pacote 

MS Windows 10: 

A) Calculadora, Paint e Mapas. 

B) MS Excel, MS Word e Fotos. 

C) Internet Explorer, Microsoft Edge e Chrome. 

D) Outlook, Calculadora e Word. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 11 

É um dos Princípios do SUS e da RAS a serem 

operacionalizados na Atenção Básica a: 

A) Humanização. 

B) Integralidade.  

C) Gratuidade. 

D) Promoção da Saúde. 

 

QUESTÃO 12 

A respeito da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), assinale a alternativa INCORRETA. 

A) É destinada a todos os cidadãos brasileiros e 

imigrantes regularizados no Brasil, sendo 

proibida qualquer exclusão baseada em idade, 

gênero, raça/cor, etnia, crença, orientação 

sexual, identidade de gênero, estado de saúde, 

condição socioeconômica, escolaridade, 

limitação física, intelectual, funcional e 

outras. 

B) A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do 

cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede. 

C) A Atenção Básica será ofertada integralmente 

e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo 

com suas necessidades e demandas do 

território, considerando os determinantes e 

condicionantes de saúde. 

D) Serão adotadas estratégias que permitam 

minimizar desigualdades/iniquidades, de 

modo a evitar exclusão social de grupos que 

possam vir a sofrer estigmatização ou 

discriminação, de maneira que impacte na 

autonomia e na situação de saúde. 

 

QUESTÃO 13 

São objetivos específicos da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), EXCETO: 

A) Contribuir para a adoção de práticas de saúde, 

a partir dos dados epidemiológicos e baseadas 

em evidências. 

B) Favorecer a mobilidade humana e a 

acessibilidade e o desenvolvimento seguro, 

saudável e sustentável. 

C) Promover a cultura da paz em comunidades, 

territórios e municípios. 

D) Valorizar os saberes populares e tradicionais 

e as práticas integrativas e complementares.  
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QUESTÃO 14 

São políticas gerais de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, EXCETO: 

A) Política Nacional de Saúde Mental. 

B) Política Nacional de Vacinação. 

C) Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. 

D) Política Nacional de Sangue, Componentes e 

Hemoderivados. 

 

QUESTÃO 15 

Analise as responsabilidades da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) a seguir: 

I- Apoiar e estimular a adoção da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) como estratégia 

prioritária de expansão, consolidação e 

qualificação da Atenção Básica. 

II- Definir e rever periodicamente, de forma 

pactuada, na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), as diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Básica. 

III- Garantir a infraestrutura adequada e com boas 

condições para o funcionamento das UBS, 

garantindo espaço, mobiliário e 

equipamentos, além de acessibilidade de 

pessoas com deficiência, de acordo com as 

normas vigentes. 

IV- Contribuir com o financiamento tripartite para 

fortalecimento da Atenção Básica.  

V- Manter atualizado mensalmente o cadastro de 

equipes, profissionais, carga horária, serviços 

disponibilizados, equipamentos e outros no 

Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme 

regulamentação específica. 

Das responsabilidades da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa que 

apresenta as COMUNS a todas as esferas de governo.   

A) I, III e IV apenas.   C) I, IV e V apenas.   

B) II, IV e V apenas.   D) II, III e IV apenas.   

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 16 

Todo município tem personalidades ilustres nascidas 

na localidade.  

Com Dores do Indaiá/MG não é diferente, sendo 

possível identificar como um de seus “filhos” ilustres, 

EXCETO: 

A) Francisco Campos. 

B) Emílio Guimarães Moura. 

C) Yara Tupinambá. 

D) Bolívar Lamounier. 

 

QUESTÃO 17 

Leia notícia a seguir para responder à questão: 

Ministério da Saúde lança campanha para conter 

avanço de HIV em homens  

Dados apontam que 73% dos casos de HIV ocorrem 

em homens. Campanha visa conscientizar e estimular 

o uso do preservativo para prevenção de doenças. 

Durante o lançamento, a pasta apresentou nova 

embalagem do preservativo masculino a ser ofertado 

no SUS. 

Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/ Acesso: 20 de agosto de 

2021. 

O HIV é uma doença importante e por isso tem 

contado com a atenção do Ministério da Saúde 

conforme menciona a notícia. A doença é sempre 

mencionada por uma sigla que significa: 

A) Vírus da imunodeficiência humana. 

B) Vírus da imunidade humana. 

C) Vírus da infecção humana. 

D) Vírus da inflamação humana. 

 

QUESTÃO 18 

É CORRETO afirmar que o município que faz divisa 

com Dores do Indaiá/MG é: 

A) Serra da Saudade. 

B) Passa Tempo. 

C) Três Corações. 

D) Campo Belo. 

 

 

 

 

 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45246-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-conter-avanco-de-hiv-em-homens
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45246-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-conter-avanco-de-hiv-em-homens
http://portalms.saude.gov.br/
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QUESTÃO 19 

É CORRETO afirmar que a distância aproximada de 

Dores do Indaiá/MG até a capital do estado em KM é 

de: 

A) 180.   C) 320. 

B) 260.   D) 130. 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com a Constituição Brasileira, a 

competência dos municípios é de, EXCETO: 

A) Organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído 

o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial. 

B) Prestar, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população. 

C) Instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, 

sem a necessidade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei. 

D) Suplementar a legislação federal e a estadual 

no que couber. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

O controle químico, mais tradicional, de insetos, onde 

a adoção desta metodologia pressupõe o 

conhecimento dos hábitos do vetor, uma vez que, ao 

frequentar ou descansar sobre determinada superfície 

tratável, o vetor torna-se vulnerável ao inseticida, o 

que pode contribuir para sua eliminação, é 

DENOMINADO de tratamento: 
 

A) Focal.   C) Espacial. 

B) Residual.  D) Vetorial. 

 

QUESTÃO 22 

Define-se que cada NASF 2 realize suas atividades 

vinculado a, no mínimo, três equipes de saúde, e no 

máximo: 

A) 5 equipes de saúde. 

B) 6 equipes de saúde. 

C) 7 equipes de saúde. 

D) 8 equipes de saúde. 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa que apresenta uma das 

competências das Secretarias Estaduais de Saúde e 

Distrito Federal CORRETAMENTE. 

A) Definir e rever, periodicamente, de forma 

pactuada, na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), as diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Básica. 

B) Destinar recursos municipais para compor o 

financiamento tripartite da atenção básica. 

C) Destinar recursos estaduais, para compor o 

financiamento tripartite da atenção básica, 

prevendo, entre outras formas de repasse 

fundo a fundo, para custeio e investimento das 

ações e serviços. 

D) Inserir a Estratégia Saúde da Família (ESF), 

em sua rede de serviços como tática prioritária 

de organização da atenção básica. 

 

QUESTÃO 24 

É uma das atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS): 

A) Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento 

da UBS. 

B) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos ACS, em conjunto com 

os outros membros da equipe. 

C) Trabalhar com adscrição de famílias, em base 

geográfica definida, a microárea. 

D) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter 

o perfil epidemiológico para o planejamento e 

a programação, em saúde bucal. 

 

QUESTÃO 25 

Caracteriza-se por viabilizar meios para a 

identificação oportuna e precoce de uma situação de 

risco real (iminente) relacionada a zoonoses ou de 

ocorrência de zoonoses na área em questão, 

possibilitando que a área de vigilância de zoonoses 

local possa intervir com ações de controle.  

O trecho apresentado DEFINE a vigilância:  
 

A) Passiva.  C) Intuitiva. 

B) Ativa.   D) Remota. 
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