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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os1

documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois

de tê-los perdido ou de ter sido vítima de assalto. Mas um

sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver4

o problema em todo o país.

A tecnologia usada atualmente para a emissão de

carteiras de identidade na Bahia pode evitar esse tipo de7

transtorno. A foto digital, impressa no documento, dificulta

adulterações. 

A principal novidade do sistema é o envio imediato10

das impressões digitais, por computador, para o banco de

dados da Polícia Federal em Brasília. Dessa forma, elas

podem ser comparadas com as de outros brasileiros e13

estrangeiros cadastrados. 

Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em

cinco dias. Ao ser retirada a carteira, as digitais são conferidas16

novamente.

“Você pode até ter a certidão de nascimento de outra

pessoa, mas, quando tentar tirar a carteira por ela, a19

comparação das impressões digitais vai revelar quem é você”,

diz a diretora do Instituto de Identificação da Bahia.

Na Bahia, a troca pelo modelo novo será feita aos22

poucos. As atuais carteiras de identidade vão continuar valendo

e serão substituídas quando houver necessidade de emitir-se a

segunda via. Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados25

para a Polícia Federal.

Segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011,

outros estados devem integrar-se gradativamente ao sistema.28

A previsão é que, em nove anos, todos os brasileiros estejam

cadastrados em uma base de dados unificada na Polícia

Federal.31

Internet: <www.g1.globo.com> (com adaptações).

Com relação ao texto acima apresentado, julgue os itens de 1 a 12.

1 A nova tecnologia de emissão de carteira de identidade, criada

na Bahia, reduz o risco de fraudes e adulterações.

2 No texto, tanto o termo “todo” (R.1) quanto “todo o” (R.5)

expressam totalidade. 

3 O texto, que é, predominantemente, descritivo, apresenta

detalhes do funcionamento do sistema de identificação que

deve ser implantado em todo o Brasil. 

4 Os vocábulos “impressa” (R.8) e “entregue” (R.15) são

particípios irregulares dos verbos imprimir e entregar,

respectivamente; tais verbos admitem, também, as formas

participiais regulares imprimido e entregado.

5 A palavra “mas” (R.19), no texto, tem sentido semelhante ao

expresso pelo conectivo e no seguinte período: Assinou o

documento, e se esqueceu de levá-lo.

6 Depreende-se do texto que a implantação da nova carteira de

identidade proporcionará mais agilidade aos serviços prestados

pelos institutos de identificação do Brasil.

7 A supressão da vírgula que sucede a palavra “ordem” (R.15)

não acarreta prejuízo à correção gramatical do período em

questão.

8 Infere-se do texto que o processo de emissão da nova carteira

de identidade será menos dispendioso para o cidadão, visto que

as fotos necessárias para o documento serão feitas pelo próprio

instituto de identificação. 

9 O emprego das expressões “vão continuar valendo” (R.23) e

“está enviando” (R.25), as quais indicam haver uma ação em

curso, usualmente, deve ser considerado vício de linguagem.

10 Do trecho “Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados

para a Polícia Federal” (R.25-26) infere-se que, pelo menos, um

outro estado brasileiro também adotou o novo sistema de

identificação, mas não enviou, ainda, as impressões digitais

para atualização do banco de dados da Polícia Federal. 

11 Na linha 28, o emprego da preposição a na combinação “ao”

é exigência sintática do verbo “integrar”.

12 Infere-se do texto que o novo sistema de identificação

representa um avanço para o trabalho da polícia brasileira.
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O voto, direito duramente conquistado, deve ser1

considerado um dever cívico, sem o exercício do qual o direito
se descaracteriza ou se perde, afinal liberdade e democracia são
fins e não apenas meios. Quem vive em uma comunidade4

política não pode estar desobrigado de opinar sobre os rumos
dela. Nada contra a desobediência civil, recurso legítimo para
o protesto cidadão, que, no caso eleitoral, se pode expressar no7

voto nulo (cuja tecla deveria constar na máquina utilizada para
votação). Com o voto facultativo, o direito de votar e o de não
votar ficam inscritos, em pé de igualdade, no corpo legal. Uma10

parte do eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a
constituição do poder político. O desinteresse pela política e a
descrença no voto são registrados como mera “escolha”,13

sequer como desobediência civil ou protesto. A consagração da
alienação política como um direito legal interessa aos
conservadores, reduz o peso da soberania popular e16

desconstitui o sufrágio como universal. 
Para o cidadão ativo, que, além de votar, se organiza

para garantir os direitos civis, políticos e sociais, o enfoque19

é inteiramente outro. O tempo e o trabalho dedicados ao
acompanhamento continuado da política não se apresentam
como restritivos da liberdade individual. Pelo contrário, são22

obrigações autoassumidas no esforço de construção e
aprofundamento da democracia e de vigília na defesa das
liberdades individuais e públicas. A ideia de que a democracia25

se constrói nas lutas do dia a dia se contrapõe, na essência, ao
modelo liberal. O cidadão escolado na disputa política sabe
que a liberdade de não ir votar é uma armadilha. Para que o28

sufrágio continue universal, para que todo poder emane do
povo e não, dos donos do poder econômico, o voto, além de ser
um direito, deve conservar a sua condição de dever cívico.31

Léo Lince. Em defesa do voto obrigatório. Internet:

<www.correiocidadania.com.br/> (com adaptações).

Acerca das ideias e estruturas do texto acima, julgue os próximos
itens.

13 A abolição do caráter obrigatório do voto desabona a conquista
do direito sufragista adquirido pelo cidadão. 

14 O voto obrigatório ratifica o caráter democrático de um
governo, sendo, no entanto, desconsiderado o livre arbítrio do
cidadão.

15 A liberdade de ir votar ou não constitui uma armadilha, porque
a participação de apenas uma parcela da sociedade na escolha
de seus representantes pode não ser condizente com a
preferência da maioria da população.

16 A preposição presente em “na” no trecho “cuja tecla deveria
constar na máquina utilizada para votação” (R.8-9) poderia ser
alterada para de, respeitando-se as normas de regência e
mantendo-se a acepção do verbo.

17 Ao se trocar o ponto-final logo após “político” (R.12) por
vírgula e, logo após, inserir-se a conjunção embora, seria
formado um período coerente.

18 O vocábulo “sequer” (R.14) atribui sentido negativo ao trecho
que introduz, o qual poderia ser corretamente reescrito do
seguinte modo: não sendo registrados como desobediência
civil ou protesto.

19 Ao se substituir o trecho “aos conservadores” (R. 15-16) por à
parcela conservadora da sociedade, o uso do acento
indicativo de crase será obrigatório.

20 Sem alteração ou prejuízo sintático ou semântico para o texto,
os vocábulos “restritivos” (R.22) e “escolado” (R.27) podem ser
substituídos, respectivamente, por restringentes e diligente.

A respeito dos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft

Office e BROffice, julgue os itens a seguir.

21 O Microsoft Word possui opções que permitem

maior agilidade durante a edição de documentos, por

exemplo, evitando perdas de informações digitadas

ou formatações realizadas. Entre essas opções, os botões

 permitem, respectivamente, recortar um objeto

qualquer no documento, como um trecho do texto ou

uma imagem, copiar esse objeto para a área de transferência

e colar tal objeto em determinado local no documento.

Essas ações também podem ser realizadas com o uso das teclas

� + �, � + � e � + �, respectivamente. 

22 No Microsoft Word, ao se selecionar um trecho de um texto

digitado, esse trecho aparecerá na tela do monitor com uma

marcação, que pode ser uma tarja preta sobre ele. Nessas

condições, caso se pressione a tecla �, o trecho selecionado

será substituído por completo pelo caractere referente à tecla

pressionada.

23 No BROffice Writer, para se desfazer ou restaurar uma

digitação, é necessário, inicialmente, selecionar com o mouse

o trecho do texto que se deseja alterar e, em seguida, clicar os

botões adequados na barra de ferramentas ou acionar,

respectivamente, as teclas � + � e � + �.

Acerca de navegação, correio eletrônico, grupos de discussão e

ferramentas de busca e pesquisa na Internet, julgue os itens que se

seguem.

24 Ao verificar a caixa postal de correio eletrônico, na realidade,

o usuário acessa o servidor central de e-mail da Internet,

chamado de cliente de e-mail, o qual direciona as mensagens

que possuem o endereço do usuário reconhecido por sua senha

pessoal e intransferível. 

25 Uma das formas de busca de informações na Internet utilizando

os sítios de busca, como o Google, é por meio da utilização de

operadores booleanos, os quais podem variar dependendo da

ferramenta de busca utilizada.

26 Um sítio de chat ou de bate-papo é um exemplo típico de

grupo de discussão em que os assuntos são debatidos em tempo

real. Para essa finalidade, a comunicação pode ser de forma

assíncrona, o que significa que é desnecessária a conexão

simultânea de todos os usuários.
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Com relação aos sistemas operacionais Windows XP e Linux,

julgue os próximos itens.

27 As informações de espaço livre em um disco rígido de uma

máquina que tenha instalado o sistema Windows XP podem ser

obtidas a partir do menu Arquivo do Windows Explorer,

acessando-se a opção Propriedades, que exibe informações

específicas sobre a unidade selecionada.

28 O Linux é um sistema operacional que pode ser usado apenas

em servidores, não sendo adequado para a utilização em

estações de trabalho do tipo PC. No entanto, é um sistema cujo

código-fonte fica disponível para alterações, permitindo que os

usuários contribuam para a sua melhoria.

Quanto ao uso seguro das tecnologias de informação e

comunicação, julgue os itens que se seguem.

29 As intranets são estruturadas de maneira que as organizações

possam disponibilizar suas informações internas de forma

segura, irrestrita e pública, sem que os usuários necessitem de

autenticação, ou seja, de fornecimento de nome de login e

senha.

30 Uma das formas de bloquear o acesso a locais não autorizados

e restringir acessos a uma rede de computadores é por meio da

instalação de firewall, o qual pode ser instalado na rede como

um todo, ou apenas em servidores ou nas estações de trabalho.

O jogo de dominó tradicional é jogado com 28 peças,

igualmente divididas entre 4 jogadores sentados face a face em

torno de uma mesa retangular. As peças são retangulares e possuem

uma marcação que as divide em duas metades iguais; em cada

metade: ou não há nada gravado, ou está gravado um determinado

número de buracos que representam números. As metades

representam 7 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0, sendo este último

representado por uma metade sem marcação. Cada número ocorre

em 7 peças distintas. Em 7 peças, denominadas buchas, o número

aparece nas duas metades. Existe também uma variação de dominó

conhecida como double nine, em que as metades representam os

números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, em um total de 55 peças.

M. Lugo. How to play better dominoes. New York:

Sterling Publishing Company, 2002 (com adaptações).

A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes.

31 Uma variação de dominó cujas metades representem os

números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 terá um total de

82 peças.

32 No dominó tradicional, os 4 jogadores podem se sentar à mesa

de 6 maneiras distintas.

33 Considere que cada jogador, na sua vez, retire as 7 peças ao

mesmo tempo. Nesse caso, as peças de um dominó tradicional

poderão ser divididas entre os 4 jogadores de  maneiras

distintas.

34 Entre todas as possíveis divisões das peças de um dominó

tradicional entre os 4 jogadores, em mais de 100 milhões delas

algum deles começará o jogo com todas as 7 buchas.

RASCUNHO
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Art. 1.º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia
(TRE/BA), com sede na capital do estado e jurisdição em todo o
território estadual, compõe-se:

I mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes, entre os desembargadores do tribunal de justiça;
b) de dois juízes, entre juízes de direito, escolhidos pelo tribunal

de justiça;
II de um juiz federal escolhido pelo tribunal regional federal

respectivo;
III por nomeação, pelo presidente da República, de dois juízes,

entre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade
moral, indicados pelo tribunal de justiça.

Art. 20. O TRE/BA, mediante eleição secreta, elegerá o presidente
entre os juízes da classe de desembargador, cabendo ao outro a
vice-presidência.
Art. 29. O corregedor regional eleitoral será escolhido, por
escrutínio secreto, entre os membros do TRE/BA, exceto o
presidente; se eleito o vice-presidente, este acumulará as duas
funções.
Art. 31. Parágrafo único – O corregedor será substituído, nas suas
férias, licenças, faltas ou impedimentos, pelo membro mais antigo
do TRE/BA, excluído o presidente.

Com base nos artigos acima, transcrito com adaptações, do
Regimento Interno do TRE/BA, julgue os itens a seguir, referentes
a raciocínio lógico.

35 Considere que o tribunal de justiça tenha 53 desembargadores
e 117 juízes de direito, que o juiz federal tenha sido escolhido
pelo TRF, os 6 advogados tenham sido indicados pelo tribunal
de justiça e que todos esses juristas tenham igual possibilidade
de compor o TRE/BA. Nesse caso, é correto afirmar que o
TRE/BA pode ser formado, com esses juristas, de mais de 109

maneiras distintas.

36 Sabendo que um anagrama é qualquer ordenação formada com
as letras de uma palavra, tendo ou não significado, então, com
a palavra CORREGEDOR será possível formar 151.200
anagramas distintos.

37 Se o membro mais antigo do TRE/BA for um juiz da classe de
desembargador, então ele estará impedido de substituir o
corregedor quando necessário.

38 A negação da proposição “O presidente é o membro mais
antigo do tribunal e o corregedor é o vice-presidente” é
“O presidente é o membro mais novo do tribunal e o
corregedor não é o vice-presidente”.

Os 100 empregados de uma empresa foram convocados
para escolher, entre 5 opções, o novo logotipo da empresa.
O empregado poderá escolher, no momento do voto, a cédula I ou
a cédula II. Caso ele escolha a cédula I, deverá listar as 5 opções de
logotipo, na ordem de sua preferência, que serão assim pontuadas:
1.ª – 5 pontos; 2.ª – 4 pontos; 3.ª – 3 pontos; 4.ª – 2 pontos; 5.ª – 1
ponto. Se escolher a cédula II, deverá indicar 3 das 5 opções, e cada
uma receberá 3 pontos.

Acerca dessa escolha de logotipo, julgue os itens seguintes.

39 Considerando que não haverá votos brancos ou nulos, o
número de votos distintos possíveis para cada empregado é
igual a 130.

40 Se apenas 35 empregados optarem pela cédula II, então
qualquer das opções de logotipo receberá pelo menos 170
pontos.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de

Enfermagem, julgue os itens a seguir.

41 O profissional de enfermagem deve ser informado sobre o

diagnóstico de todos os pacientes que estejam sob a sua

assistência.

42 Devido ao sigilo que rege as atividades de enfermagem, diante

de falta cometida por imperícia, imprudência e negligência

de algum membro da equipe, o profissional de enfermagem

deve-se abster de denunciar o caso.

A respeito de higiene e profilaxia, julgue os itens que se seguem.

43 A giárdia e as hepatites A e E são exemplos de doenças

contraídas em decorrência da ingestão da água contaminada.

44 A esquistossomose e a leptospirose são doenças adquiridas

pelo contato do homem com a água contaminada.

45 Compostagem é a transformação dos resíduos orgânicos

presentes no lixo em composto orgânico, um excelente adubo

para o solo, por meio de processos físicos, químicos e

biológicos.

Acerca da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, julgue os

itens subsequentes.

46 Com a implementação dessa política, visa-se garantir a

qualidade dos alimentos disponibilizados para consumo no país

e promover práticas alimentares saudáveis, bem como prevenir

e controlar distúrbios nutricionais.

47 No Brasil, a iodação do sal para consumo humano, apesar de

ser facultativa, está entre as ações para o controle dos

distúrbios por deficiência de iodo.

Nutrientes são compostos orgânicos e inorgânicos essenciais ao

funcionamento do organismo humano. Acerca de nutrientes, julgue

os itens seguintes.

48 As proteínas podem ser de origem animal e vegetal e ambas

possuem alto valor biológico.

49 As vitaminas do complexo B e a vitamina C são, em parte,

armazenadas no organismo, sendo o excedente eliminado na

urina.

Para a oferta de assistência de enfermagem qualificada, é essencial

o conhecimento adequado a respeito de drogas vasoativas. Com

relação a esse assunto, julgue os próximos itens.

50 A noradrenalina, uma catecolamina natural e endógena, é

considerada um dos mais potentes vasopressores, pois aumenta

a resistência vascular periférica, podendo diminuir o débito

cardíaco.

51 A dobutamina é uma amina simpatomimética, indicada em

condições de baixo débito cardíaco, com volemia normal ou

aumentada, como, por exemplo, em choque cardiogênico.

Com relação à classificação dos seres vivos, julgue o item abaixo.

52 Os vírus, considerados seres vivos incompletos, não pertencem

a nenhum reino. São parasitas obrigatórios e só se manifestam

como seres vivos dentro de uma célula.

Acerca de agentes infecciosos e doenças transmissíveis, julgue os

itens a seguir.

53 Os vírus causam a maioria das doenças infecciosas nos seres

humanos, podendo ser transmitidos por várias vias, como

sangue, saliva, trato respiratório, leite materno, placenta,

relações sexuais e lesões da pele.

54 As amebas comensais, entre elas a Escherichia coli, podem ser

encontradas no intestino do homem, sem, porém, causar-lhe

mal algum.

Os músculos distribuem-se por todo o corpo, sendo responsáveis

por todo e qualquer movimento, intencional ou não. Com relação

aos músculos, julgue os itens subsequentes.

55 O diafragma separa o tórax do abdome e ajuda na expiração

respiratória.

56 O grande glúteo, ou glúteo superior, localizado nas nádegas,

permite a contração da coxa, sendo o local de aplicação de

injeção.

A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças

cardiovasculares, com aparecimento precoce em crianças e

adolescentes. Com relação a esse tema, julgue os itens que se

seguem.

57 A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede

das artérias. Ao verificá-la, o profissional de saúde deve

dialogar com o paciente para relaxá-lo.

58 Em indivíduos que fazem uso de anti-hipertensivo, a

hipertensão arterial é definida como pressão arterial sistólica

maior ou igual a 140 mmHg e pressão diastólica maior ou igual

a 90 mmHg.

Acerca da farmacologia de diuréticos, julgue os seguintes itens.

59 Os diuréticos exercem suas ações principalmente no nível dos

túbulos, inibindo a reabsorção de sódio e, consequentemente,

de água.

60 A angiotensina I estimula a suprarrenal a produzir hormônio

aldosterona, que desempenha importante papel na reabsorção

de sódio e água ao nível dos túbulos distais.

61 A furosemida é um diurético de alça, que diminui a resistência

vascular renal e, consequentemente, aumenta o fluxo

plasmático renal, favorecendo a filtração glomerular.
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No que concerne ao siste.ma cardiovascular, julgue os itens a

seguir.

62 As hemácias ou eritrócitos são células em maior quantidade na

parte sólida do sangue e possuem, em seu núcleo, um pigmento

denominado hemoglobulina.

63 As plaquetas são fragmentos de células especiais da medula

óssea, responsáveis pela coagulação sanguínea.

A raiva é uma doença infecciosa aguda, causada por vírus, que,

apesar de conhecida desde a Antiguidade, continua sendo um

problema de saúde pública. Em relação a esse tema, julgue os itens

que se seguem.

64 Deve-se fazer o controle sorológico semestral dos profissionais

que se expõem regularmente ao risco de infecção pelo vírus da

raiva, administrando-lhes uma dose de reforço sempre que os

títulos forem inferiores a 0,5 UI/mL.

65 A dose usual da vacina antirrábica é de 1 ml,

independentemente da idade e do peso do paciente, sendo

recomendada a vacinação em via intramuscular no deltoide ou

no glúteo. Em crianças de até 2 anos de idade, é indicado o

vasto lateral.

66 A aplicação do soro deve ser perifocal na(s) porta(s). Se for

possível, deve-se infiltrar toda a droga. Se houver a quantidade

restante, deve-se aplicá-la pela via intramuscular, podendo ser

utilizada a região glútea.

O diabetes melito é epidemia mundial, com estimativa de atingir

10 milhões de pessoas, ainda este ano. Com relação a esse assunto,

julgue os itens a seguir.

67 A cetoacidose diabética não ocorre no diabetes do tipo 2, pois,

nesse caso, apesar de a secreção de insulina estar prejudicada,

ela ainda existe para evitar a degradação de gordura.

68 A maioria dos pacientes com diabetes do tipo 2 é indicado o

uso da metformina, porque esse medicamento reduz as

complicações microvasculares, não leva à hipoglicemia e não

produz ganho de peso.

Acerca do desequilíbrio do cálcio, julgue o item abaixo.

69 Um paciente com hipocalcemia apresenta como sintomas

parestesia digital e perioral, câimbras, espasmos musculares,

tetania e convulsão.

Com relação aos cuidados de enfermagem pré-operatórios na

apendicectomia, julgue o próximo item.

70 Não se deve administrar enemas ou laxantes porque eles

podem causar ruptura do apêndice.

A mastectomia total é indicada para prevenção de metástase para os

linfonodos e, também, quando o tumor apresenta metástase. Uma

paciente submetida a mastectomia deve ser orientada a

71 não tomar injeção ou receber punção venosa no lado afetado

em função do linfoedema, o que não impede a verificação da

pressão arterial.

O câncer de próstata é a quarta causa de morte por neoplasias no

Brasil, sendo a idade um marcador de risco importante. Julgue os

itens subsequentes, que se referem ao câncer de próstata.

72 O teste retal é o mais utilizado, apesar de suas limitações, uma

vez que somente a porção posterior e lateral da próstata podem

ser palpados, deixando cerca de 40% a 50% da área onde pode

haver um tumor fora do alcance.

73 A maioria das prostatectomias resulta em impotência sexual,

formação de coágulo e obstrução de cateter.

No Brasil, as condições climáticas e ambientais favorecem a

permanente circulação do mosquito vetor da dengue, o que faz da

doença um desafio para a saúde pública. No que concerne a esse

assunto, julgue os itens que se seguem.

74 A sorologia é utilizada para detecção de anticorpos antidengue

e deve ser solicitada a partir do primeiro dia do início dos

sintomas.

75 Durante o exame físico, a prova do laço deve ser realizada,

mas não obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de

dengue.

No que se refere a psicofármacos, julgue os itens seguintes.

76 Os psicofármacos não só diminuem o sofrimento, mas, em

muitos casos, curam definitivamente o paciente.

77 As drogas ansiolíticas, contraindicadas durante a gravidez, são

capazes de aliviar os sintomas de ansiedade sem interferir

excessivamente em outras funções cerebrais.

Julgue o próximo item com relação aos sinais e sintomas dos

transtornos mentais.

78 As alucinações ocorrem quando há sensações de percepções de

que determinado objeto, que não existe, é real. O paciente não

pode controlá-las, pois independem de sua vontade.

Acerca de lesões cerebrais, julgue os itens a seguir.

79 A concussão cerebral é uma perda temporária da função

neurológica com um período de inconsciência de poucos

segundos a minutos, apresentando cefaleia e escotomas.

80 A contusão cerebral é uma lesão cerebral leve, em que

raramente ocorre hematoma, apesar de provocar inconsciência

por um período relativamente longo.
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Em razão de sua especificidade, o ambiente de trabalho, na área
de saúde, requer a adoção rigorosa de medidas de segurança
específicas para garantir a saúde dos profissionais e dos que
trabalham nessa área. A respeito desse assunto, julgue os itens a
seguir.

81 Os profissionais de saúde, mesmo quando expostos a sangue
e outros fluidos contaminados, apresentam baixo risco de
contrair ou transmitir hepatites dos tipos A e B, influenza,
sarampo, caxumba, rubéola, entre outras doenças infecciosas,
preveníveis por vacina, porque, estando frequentemente
expostos a infecções em seu ambiente de trabalho, adquirem
imunidade contra essas doenças.

82 Na área de saúde, entre os agentes químicos, físicos,
biológicos, psicossociais e ergonômicos que causam riscos à
saúde dos profissionais, os biológicos são os principais
geradores de periculosidade e insalubridade.

83 Profissionais de saúde com conjuntivite, diarreia ou icterícia
não precisam afastar-se do trabalho, desde que exerçam suas
atividades devidamente protegidos por máscaras, aventais e
luvas específicas.

84 A aceitação das vacinas pelos profissionais é maior quando a
vacinação é obrigatória, gratuita e disponível no local de
trabalho, aliada à estratégia da educação em serviço quanto às
medidas de prevenção e controle relacionadas a doenças
transmissíveis.

85 Fazem parte das medidas recomendadas para a redução da
ocorrência de acidentes e de doenças entre os profissionais de
enfermagem: notificar os acidentes e oferecer programas de
educação relacionados à segurança no trabalho e saúde do
trabalhador.

Com relação aos procedimentos adequados a serem adotados diante
da exposição ocupacional a materiais biológicos, julgue os
próximos itens. 

86 Precauções básicas, uso de equipamentos de proteção
individual, manipulação e descarte adequados de materiais
perfurocortantes são medidas de prevenção que devem ser
utilizadas na assistência a todos os pacientes em situações que
requerem manipulação de sangue, secreções e excreções e
contato com mucosas e pele não íntegra. 

87 Os materiais perfurocortantes (agulhas, scalps, lâminas de
bisturi, vidrarias, entre outros) que forem estéreis podem ser
desprezados em recipientes sem tampa, desde que estes sejam
resistentes a perfuração.

88 Os recipientes específicos para descarte de material devem ser
preenchidos no limite de sua capacidade total e ser colocados
sempre próximos ao local onde é realizado o procedimento de
descarte.

89 Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos
potencialmente contaminados devem ser tratados como
situações de emergência médica.

90 Os óculos de proteção devem ser usados somente durante os
procedimentos em que haja possibilidade de risco à saúde do
profissional: por respingo de substâncias ou na aplicação de
medicamentos quimioterápicos. 

Quanto aos dados epidemiológicos relativos à saúde do trabalhador
e dos profissionais de saúde, julgue os itens seguintes.

91 Entre os acidentes de trabalho que ocorrem com menor
frequência entre os trabalhadores de enfermagem estão os
ocasionados pela manipulação inadequada de material
perfurocortante.

92 O perfil epidemiológico da saúde dos trabalhadores revela que
a prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, como as
lesões por esforços repetitivos ou os distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho, respondem por
cerca de 80% dos casos atendidos nos centros de referência em
saúde do trabalhador.

93 O estresse, a fadiga física e mental, que são formas de
adoecimento psíquico, estão dissociadas das condições de
trabalho.

94 Doenças como dengue, poliomielite e sarampo não estão
incluídas na relação nacional de notificação compulsória, e
devem ser notificadas imediatamente às secretarias estaduais
de saúde, que, por sua vez, deverão repassar a informação à
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).

95 Os vírus da imunodeficiência humana e das hepatites B e C são
considerados os principais agentes causadores das infecções
ocupacionais que acometem os profissionais de saúde, em
consequência do manuseio inadequado de equipamentos.

Acerca de atos normativos referentes ao trabalho em serviços de
saúde, julgue os itens subsequentes. 

96 O Ministério do Trabalho e Emprego dispõe, por meio de
norma, a respeito da vacinação dos trabalhadores e de medidas
de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos
serviços de saúde, bem como dos que exercem atividades de
promoção e assistência à saúde em geral. 

97 Todo acidente de trabalho ocorrido com servidor público ou
com empregado da iniciativa privada deve ser notificado ao
setor de segurança e medicina do trabalho, o que desencadeia
a abertura de uma comunicação interna de acidente de
trabalho, para que sejam tomadas as devidas providências
legais junto aos órgãos responsáveis.

98 A Constituição Federal de 1988 incorporou as questões
relacionadas à saúde do trabalhador à concepção do conceito
ampliado de saúde, incluindo entre os determinantes desta as
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, emprego, regulamentadas, posteriormente,
por lei orgânica da saúde que atribuiu ao Serviço Único de
Saúde (SUS) a responsabilidade de coordenar as ações no país.

99 É proibido ao profissional de saúde recusar-se a realizar a
quimioprofilaxia ou outros procedimentos pós-exposição
ocupacional a material biológico, como, por exemplo, a coleta
de amostras para exames sorológicos e laboratoriais. 

100 São competências da comissão interna de prevenção de
acidentes de uma organização identificar os riscos do processo
de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do
maior número de trabalhadores, com assessoria, onde houver,
do serviço especializado em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho.
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A relação entre o profissional de saúde e o usuário é um dos fatores

mais importantes para a adesão, deste, a terapêuticas e programas

de educação e saúde. A respeito desse assunto, julgue os próximos

itens.

101 A maior adesão do usuário a terapêuticas e programas de

educação e saúde pode estar associada a uma comunicação

empática do profissional de saúde que lhe presta atendimento.

102 É importante, nas ações de promoção e prevenção em saúde

pública, valorizar as crenças e as necessidades dos usuários,

além de levar em consideração as informações e os

esclarecimentos das condutas adotadas.

103 A comunicação do profissional de saúde deve ser pautada no

vínculo, no acolhimento e na corresponsabilização das ações

de saúde.

104 No SUS, para maior adesão dos usuários às ações de saúde, a

comunicação desejada para o relacionamento dos profissionais

de saúde é a centrada no profissional médico, cabendo a este

determinar e delegar as ações dos demais profissionais.

No que concerne às situações de atendimento ao paciente em

situações de emergência e de primeiros socorros, julgue os itens

subsequentes.

105 Em qualquer situação de emergência, é primordial realizar

uma avaliação prévia, para saber se existe risco à vida. Essa

avaliação consiste em verificar o estado de consciência do

paciente; sua respiração, executando a abertura das vias

respiratórias, se necessário; verificar a circulação por meio da

tomada de pulso; e a existência ou não de hemorragias.

106 As queimaduras, geralmente caracterizadas por lesões que

podem ser decorrentes da ação do calor, frio, produtos

químicos, corrente elétrica, emanações radioativas e

substâncias biológicas (animais e plantas), fazem parte do rol

dos riscos ocupacionais.

107 Em caso de emergência devido a obstrução das vias aéreas

superiores do paciente causada por corpo se estranho, não é

recomendada a manobra de Heimlich.

108 Recomenda-se induzir  vômito se a substância ingerida por um

paciente for corrosiva ou derivada de petróleo (removedor,

gasolina, querosene, polidores, ceras, aguarrás, tíner, graxas,

amônia, soda cáustica, água sanitária e outros).

109 Nas situações de convulsão, o profissional de saúde deve

posicionar e manter a pessoa socorrida em decúbito dorsal,

para evitar broncoaspiração.

110 A síncope é uma perda súbita, espontânea e transitória da

consciência, ocasionada pela oxigenação inadequada,

hipoglicemia, convulsões, intoxicações por álcool e drogas

ou por embolia pulmonar.

Julgue os itens que se seguem, acerca do regime jurídico dos

servidores públicos, estabelecido na Lei n.º 8.112/1990.

111 A remoção a pedido ocorre apenas se houver interesse da

administração.

112 O servidor que faltar ao serviço sem motivo justificado perderá

o dia de remuneração.

Acerca do processo administrativo disciplinar, estabelecido na

Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens seguintes.

113 O servidor público é proibido de ausentar-se do serviço sem

prévia autorização do chefe imediato.

114 É cabível a aplicação da pena de demissão ao servidor que

receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer

espécie.

Acerca do regimento interno do TRE/BA, estabelecido pela

Resolução Administrativa n.º 3/1997, e suas alterações posteriores,

julgue os itens que se seguem.

115 Compete ao TRE/BA processar e julgar originariamente os

crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais e por outras

autoridades que, pela prática de crime comum, respondam

perante o tribunal de justiça ou o tribunal regional federal.

116 O presidente e o vice-presidente do TRE/BA podem acumular

as respectivas funções com a de corregedor-geral eleitoral.

117 Quando o interesse público exigir, as audiências de instrução

do TRE/BA serão públicas.

118 Compete ao presidente do TRE/BA julgar os recursos das

decisões do corregedor regional eleitoral.

119 As reuniões ordinárias do TRE/BA devem ocorrer, no mínimo,

oito vezes por mês, salvo no período compreendido entre

noventa dias antes e depois das eleições, quando o número

mínimo de reuniões ordinárias mensais deve ser quinze.

120 As reuniões extraordinárias devem ser convocadas pelo

presidente ou pelo vice-presidente do TRE/BA.


