
1 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

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

509 - ENFERMEIRO PSF 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 30(trinta) 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 03h00min (três horas), 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 

Português 
Noções de 

Informática 
Legislação Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos 

Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 4,0 cada 11 a 15 3,0 cada 16 a 20 3,0 cada 21 a 25 3,0 cada 26 a 30 3,0 cada 

1 

2 

05/09/2021 14h30 às 17h30 
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PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 08. 

(Texto) 

 

QUESTÃO 1 

Sobre as ideias apresentadas no Texto, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) No ano em que Camila pensou em se dedicar 

aos estudos surgiu a pandemia imposta pelo 

coronavírus. 

B) A renda familiar de Camila é composta pela 

venda de bolos e doces e a pandemia fez com 

que esta e aquela despencassem 

proporcionalmente. 

C) Camila precisou dedicar parte de seu tempo ao 

seu trabalho, o qual precisou iniciar a fim de 

ajudar nas despesas da casa em que mora. 

D) Nos últimos tempos, devido à pandemia, 

cresceu o percentual de alunos que estão 

procurando emprego. Embora Camila já 

trabalhasse antes mesmo do início da 

pandemia, ela contribui para esse percentual. 

 

Analise o trecho a seguir retirado do Texto para 

responder às questões 02 a 04: 

“Entre 2020 e 2021, caiu o número de estudantes que 

não trabalhavam nem procuravam trabalho.” (linhas 

24 a 26). 

QUESTÃO 2 

É CORRETO afirmar que a expressão “que” 

destacada introduz uma oração: 

A) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

B) Oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

C) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

QUESTÃO 3 

O trecho “que não trabalhavam” exerce função 

sintática de: 

A) Sujeito. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Objeto direto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

QUESTÃO 4 

A partícula “que” destacada poderia ser 

CORRETAMENTE substituída por: 

A) “os quais” 

B) “nos quais” 

C) “o qual” 

D) “para os quais” 

 

QUESTÃO 5 

“Ao mesmo tempo, cresceu o percentual de alunos 

que estão procurando emprego.” (linhas 26 e 27). 

Interpretando os termos destacados no trecho, este 

poderia ser CORRETAMENTE substituído por: 

A) Precipitadamente 

B) Todavia 

C) Concomitantemente 

D) Desamparadamente 
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QUESTÃO 6 

“[...], o ensino remoto exigiu outra rotina de 

preparação, [...]” (linhas 8 e 9).  

Sobre a conversão da oração para a voz passiva do 

trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) A oração já se encontra na voz passiva. 

B) Não é possível a transformação para a voz 

passiva, pois o verbo “exigiu” é transitivo 

direto. 

C) “Outra rotina de preparação foi exigida pelo 

ensino remoto”. 

D) “Outra rotina de preparação é exigida pelo 

ensino remoto”. 

 

QUESTÃO 7 

Sobre as possíveis transitividades que o verbo 

“sonhar” (linha 1) pode assumir, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) É verbo transitivo direto em: “Sonhei que 

flutuava pelo espaço sideral”. 

(    ) É verbo pronominal em: “Desde criança, 

sonhava-se uma atriz de renome”. 

(    ) É verbo transitivo indireto em: “Os pais 

sonham em ver o filho formado.” 

(    ) É verbo transitivo indireto em: “Ela é dessas 

pessoas que sonham muito, mas nada 

realizam.” 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) V V F V.  C) V V V F. 

B) F V F V.  D) V F V F. 

 

QUESTÃO 8 

Sobre a pontuação empregada no Texto, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) A vírgula empregada na linha 16 é de uso 

obrigatório. 

B) Não acarretaria erro de pontuação caso fosse 

acrescentado uma vírgula imediatamente após 

“mental” (linha 19). 

C) A vírgula utilizada na linha 9 foi 

incorretamente empregada. 

D) Há erro de pontuação na linha 24. 

 

QUESTÃO 9 

Com base na concordância nominal, analise as 

afirmativas a seguir: 

I- Se os prisioneiros e as sentinelas fossem mais 

abertos ao diálogo, os problemas do sistema 

prisional diminuiriam. 

II- Julgaram as moças incapazes de exercer o 

cargo para o qual elas se candidataram. 

III- Encontramos o pórtico e a antessala 

totalmente sujo pela poeira do desabamento 

do prédio vizinho. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

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

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

 

QUESTÃO 10 

Com base na colocação pronominal, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) Me responda quais são as suas intenções com 

a Helena. 

B) Não se engane com as boas intenções de 

Mariana. 

C) Nunca lhe entristeceu a situação dos pobres no 

mundo? 

D) Ninguém nos falou sobre o problema da 

empresa. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Sobre o MS Excel 2010, versão português, assinale a 

alternativa que apresenta CORRETAMENTE um 

tipo de função estatística: 

A) MÉDIASES( ).  

B) DIVISÃO( ). 

C) ADIÇÃO( ). 

D) MENOR( ). 

 

QUESTÃO 12 

O backup ajuda a proteger os dados de perdas 

acidentais se ocorrerem falhas de hardware ou de 

mídia de armazenamento no sistema.  

Sobre o backup do tipo delta, é CORRETO afirmar 

que: 

A) Cria uma cópia de todos os dados presentes 

em um servidor para outro local. 

B) Armazena a diferença entre as versões 

correntes e anteriores dos arquivos. 

C) Só copia arquivos alterados desde o último 

backup. 

D) É um backup sempre realizado com um 

dispositivo físico externo, por exemplo HD 

externo. 
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QUESTÃO 13 

A definição de ajustes de alinhamento de parágrafos 

no MS Word 2010 pode ser feita utilizando-se, teclas 

de atalho. 

Para que um usuário possa realizar um alinhamento 

do texto à esquerda e depois centralizado, ele deverá 

utilizar respectivamente as teclas de atalho: 

A) “Ctrl” + “A” e “Ctrl” + “B”. 

B) “Ctrl” + “E” e “Ctrl” + “C”. 

C) “Ctrl” + “L” e “Ctrl” + “R”. 

D) “Ctrl” + “A” e “Ctrl” + “D”. 

 

QUESTÃO 14 

No MS Windows 10, versão padrão, há diversos 

aplicativos, sob o título “Acessórios do Windows”, 

que auxiliam no dia a dia da operação de um 

computador. 

O título que NÃO corresponde a um desses 

aplicativos é: 

A) Acesso rápido. 

B) Alarme e relógio. 

C) Mapa de teclas. 

D) WordPad. 

 

QUESTÃO 15 

Um usuário que deseja criar uma pasta no Windows 

Explorer, DEVERÁ utilizar a tecla atalho: 

A) “Ctrl” + “P”. 

B) “Alt” + “Shift” + “N”. 

C) “Ctrl” + “N”; 

D) “Ctrl” + “Shift” + “N”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 16 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei 

instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Sobre as disposições da Lei nº 8.080/1990, é 

INCORRETO afirmar que: 

A) A iniciativa privada poderá participar do SUS, 

em caráter complementar. 

B) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

C) O atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar não são estabelecidos no âmbito do 

SUS. 

D) As populações indígenas devem ter acesso 

garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 

de centros especializados, de acordo com suas 

necessidades. 

 

QUESTÃO 17 

Sobre as características do processo de trabalho das 

equipes de atenção básica, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) Definição de território de atuação. 

(    ) Realizar acolhimento com escuta qualificada. 

(    ) Desenvolver ações educativas. 

(    ) Participar do planejamento local de saúde. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) V F V F.  C) F V F V. 

B) V V V V.  D) F F V F. 

 

QUESTÃO 18 

São estudos observacionais que podem levar a 

análises estatísticas, EXCETO: 

A) Ensaio clínico. 

B) Caso-controle. 

C) Coorte. 

D) Transversal. 
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QUESTÃO 19 

A vacinação é aliada importante da saúde, ajuda na 

prevenção de doenças e auxilia a evitar surtos. 

Diversas doenças puderam ser erradicadas ou tiveram 

sua incidência drasticamente reduzida com as 

campanhas de vacinação.  

São doenças que podem ser prevenidas com a 

vacinação, EXCETO: 

A) Sífilis.    C) Sarampo. 

B) Tétano.  D) Coqueluxe. 

 

QUESTÃO 20 

O acidente com Césio 137 em Goiânia teve como 

reflexo a escrita da Carta de Vitória, de 1988, na 

capital do estado do Espírito Santo, quando os 

coordenadores de vigilância sanitária fizeram chegar 

às mãos dos legisladores argumentos sobre a 

vigilância sanitária no país. Como consequência, o 

tema vigilância sanitária apareceu marcantemente na 

Constituição Federal de 1988 e a seguir na sua 

regulamentação, na Lei Orgânica da Saúde – Lei n. 

8.080, de 1990, o que explica, em certa medida, o 

modelo de vigilância sanitária desenvolvido 

especialmente para o Brasil 

A partir da implantação do processo de 

descentralização da saúde no país, em 1990, houve 

um reordenamento de papéis de cada uma das 

instâncias de gestão do SUS, dessa forma os estados 

e a União deixam de agir como elemento de: 

A) Produção de serviços e suas ações voltam-se 

para a condução da política de saúde. 

B) Acolhimento de serviços e suas ações voltam-

se para a elaboração da política de saúde. 

C) Cobrança de serviços e suas ações voltam-se 

para a condução da política de saúde. 

D) Propulsor de serviços e suas ações voltam-se 

para a elaboração da política de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 21 

“No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 1980, 

mas confirmado apenas dois anos mais tarde, quando 

a doença foi reconhecida. Por algum tempo, foi 

chamada de "doença dos 5 H". Os infectados morriam 

em pouco tempo. Não demorou para que a condição 

fosse referida na imprensa. Seu vírus foi isolado e 

descrito em 1983 pelo virologista francês Luc 

Montagnier e confirmado pelo norte-americano 

Robert Gallo.” 

Disponível em: 

https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/04.htm. Acesso: 

20 de agosto de 2021. 

O trecho REFERE-SE a:   

A) Aids.   C) Influenza. 

B) Gripe.   D) Pneumonia. 

 

QUESTÃO 22 

Leia o trecho a seguir: 

O município de Dores do Indaiá/MG é fundador e 

sede do____________________________________, 

criado em 2008 para potencializar o turismo naquela 

região. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE a lacuna. 

A) Circuito das Águas 

B) Circuitos Caminhos do Sul de Minas 

C) Circuito Turístico Caminhos do Indaiá 

D) Circuito dos Diamantes 

 

QUESTÃO 23 

É CORRETO afirmar que o atual prefeito do 

município de Dores do Indaiá/MG se elegeu pelo 

partido: 

A) PSD.   C) PSDB. 

B) PDT.   D REDE. 

 

QUESTÃO 24 

Produto em que Dores do Indaiá/MG já foi produtor 

até 1930 e inclusive tipo exportação: 

A) Carne.   C) Café. 

B) Fumo.   D) Açúcar. 
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QUESTÃO 25 

Sobre a Covid-19 leia o trecho a seguir: 

O "período de _____________" se refere ao tempo 

entre a infecção do ser humano pelo vírus e o início 

dos sintomas da doença. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no caso da 

Covid-19 esse intervalo varia de ___ a ____ dias, 

geralmente ficando em torno de ____ dias. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE as lacunas. 

A) incubação, 1, 14, 5. 

B) transmissão, 1, 10, 3. 

C) contaminação, 1, 12, 6. 

D) proliferação, 1, 15, 7. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

A atenção primária à saúde desde a organização das 

redes de atenção à saúde, assumiu a centralidade do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e apresenta como 

atividade EXCLUSIVA: 

A) Coordenação do cuidado. 

B) Técnicas básicas de enfermagem. 

C) Integralidade da atenção. 

D) Atendimento de urgências e emergências. 

 

QUESTÃO 27 

As feridas crônicas são uma demanda contínua nos 

serviços de atenção básica. Sobre as coberturas 

especiais, analise as afirmativas a seguir: 

I- O alginato de cálcio é muito utilizado em 

feridas rasas e secas, pois sua principal função 

é umidificar o leito da ferida. 

II- Os ácidos graxos essenciais mantêm o meio 

úmido e acelera o processo de granulação 

tecidual, além de poder ser associado a outras 

coberturas. 

III- O hidrocoloide estimula a angiogênese e o 

desbridamento autolítico e não requer troca 

diária. 

IV- A sulfadiazina de prata é recomendada 

exclusivamente para queimaduras e feridas 

que não se apresentam infectadas. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

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

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

QUESTÃO 28 

A proposta de atenção domiciliar inclui a 

reorganização do processo de trabalho pela equipe de 

saúde e as discussões sobre diferentes concepções e 

abordagens à família.  

Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A atenção domiciliar pressupõe a participação 

ativa do usuário e familiares no processo de 

cuidar da pessoa assistida, por isso exige a 

formalização da assinatura do termo de 

consentimento informado por parte da família 

e/ou do usuário (se consciente) ou de seu 

representante legal. 

B) As condutas no domicílio precisam ser 

negociadas, pois o paciente e seus 

familiares/cuidadores têm que respeitar a 

opinião dos profissionais e atender suas 

solicitações na produção do cuidado, já que 

são os profissionais os detentores dos saberes 

e da condução do caso. 

C) Cada paciente deve ter seu plano de 

cuidados/projeto terapêutico (ou Projeto 

Terapêutico Singular – PTS, no caso de casos 

mais complexos) contendo as condutas 

propostas, os serviços ou equipamentos que 

precisam ser acionados, a periodicidade de 

visitas, a previsão de tempo de permanência e 

o papel de cada membro da equipe. 

D) As equipes de atenção básica e atenção 

domiciliar devem incentivar às parcerias, à 

integração, à comunicação, à flexibilidade 

entre os diferentes serviços que compõem a 

rede de atenção, com vistas a redução do 

número de consultas, internações, riscos e 

custos, bem como promoção da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 
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QUESTÃO 29 

Sobre a Atenção Básica (AB), analise as afirmativas 

a seguir: 

I- O processo de territorialização e mapeamento 

da área de atuação é responsabilidade de todos 

os membros da equipe de saúde da família. 

II- A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) recomenda que o parâmetro 

populacional seja 1 equipe para 2000 a 2500 

pessoas. 

III- A longitudinalidade do cuidado trata de 

reconhecer as necessidades de saúde da 

população e organizá-la em relação aos outros 

pontos de atenção à saúde. 

IV- Os ACS e ACE são membros da equipe que 

possuem vínculo estratégico com as famílias 

e território, facilitando as ações e fortalecendo 

a informação e mobilização da população. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) III e IV apenas. 

D) I e IV apenas. 

 

QUESTÃO 30 

Na atualidade, o Programa Nacional de Vacinação se 

consagrou como uma política pública reconhecida 

por toda a população brasileira em virtude da 

pandemia da Covid -19.  

Sobre as vacinas, é CORRETO afirmar que: 

A) Por meio das vacinas é possível adquirir a 

imunidade natural e inata específica para cada 

agente infeccioso.  

B) Os adjuvantes são substâncias que protegem o 

organismo de vacinas que contém 

microrganismos vivos. 

C) Para a administração de vacinas, não é 

recomendada a assepsia da pele do usuário. 

D) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem 

ser armazenadas entre +1ºC e +10ºC. 
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